
J A M E S H A R R I S 

LA PROJECCIO SINTAXI-
FONOLOGIA EN ELS CLÍTICS 

DEL CÁTALA I DE L'ESPANYOL* 

1. INTRODUCCIO 

(*) Aquest treball té un im-
mcns dcutc amb 1'cxccMcnt rrc-
ball descriptiu de Mascará (1986) 
i amb la Tesi Doctoral, pionera en 
aquest camp, d'Eulália Bonet (Bo-
nel 1991). Multíssimes grades a 
Marta Mas, la millor professora 
de cátala del món; ni tan sois amb 
el scu tutelaíge a la Universitat de 
Barcelona vaig aconseguir apren-
dre el sistema deis clítics. Des-
pres d'escriure aquest árdele, no 
sentó gens de vergonya. 

La forma i la distribució deis clítics pronominals en cátala i en espanyol están 
determinades per una indicada xarxa de factors sintáctics, morfológics i fonologics. En 
aquest article analitzem les relacions de projecció entre les representacions sintáctiques 
i les fonológiques deis clítics i deis grups de clítics del tipus iHustrat a (1): 

(1) cló = datiu, c/ac = acusatiu, Cat. = Cátala, Esp. = Espanyol 

a. A tu, les peres? Ted lesm. donaré ara (Cal.) 
b. ¿A ti, las peras'.' Tei lasta daré ahora (Esp.) 

A (2) suggerim una visió particularment simple d'aquesta relació: 

(2) (S)D=(Sintagma) Determinant, (S)#=(Sintagma de) Nombre, 
(S)G=(Sintagma de) Genere 
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L'estructura sintáctica de (2) és la que Picallo (1991) proposa per ais noms 
catalans;' l'estructura morfológica és idéntica. D'aquesta manera, laprojecció sinlaxi-
morfologia resulta trivial. A mes a mes, aquests clítics presenten sistemáticament la 
mateixa realització fonológica que els noms, els adjectius i d'altres pronoms, co és, 
femení /a/ i plural /z/ en cátala, i /a/, /s/ en espanyol (no existeix, en canvi, cap marca 
fonológica per a les especif icacions corresponents no marcades, el masculí i el singul ar, 
ni tampoc per al cas). Així, la projecció entre fonología i morfología en (2) és també 
essencialment trivial. 

Anomenaré els grups de clítics de (1-2) analítics, perqué tots els seus membres 
teñen la mateixa forma que quan apareixen a'ílladament (al marge d'alguns detalls 
fonétics predictibles). 

Tanmateix, alguns grups de clítics son sintédcs, en el sentit que no poden ser redu'its 
a una seqüéncia lineal d'elements sintácticament motivats: 

(3) c/ab = ablatiu, el = neutre 

a. (i) Aixó? Ho /u/ trauré del calaix ara2 

(ii) Del calaix? £nab /n/ trauré aixó ara 
(üi) Del calaix, aixó? L'hi /li/ trauré ara 

b. ¿A ustedes, la pera? Seá las^ daré ahora 
les, la *les, la . I*la les. 

El grup /li/ (3a, üi) és sorprenentment sintétic: com mosteen (3a, i-ii), els seus 
components son hon /u/ (acusatiu neutre) i n /n/ (ablatiu) quan no es troben agrupats.3 

L'exemple (3b) l'he extret de dialectes de l'espanyol que mosteen l'efecte de plural 
parásit (parasitic plural, en anglés). Hi apareix se en comptes del dathi plural normal 
les, i 1'acusatiu las porta la marca de plural -s malgrat que és singular (la pera). 

El barceloní presenta també grups en qué un clític addicional, sense motivació 
sintáctica, apareix en un grup analític -peí que fa a la resta de pronoms: 

(4) clt = reflexiu 

a. Ai'escaparé 
b. Se te<¡ mr'escaparé 

A (4a), m és requerit per la forma de la primera persona singular del verb reflexiu 
escaparse. Quan aquest clític s'agrupa amb el datiu étic fe, el reflexiu de tercera 
persona se, sintácticament superflu, apareix també (4b), petó separat del reflexiu m, 
sintácticament motivat. 

En la resta de l'article examinem una serie de grups de clítics i de clítics sintétics. 
La conclusió ineludible es que els mecanismes involucráis en la projecció sintaxi-
fonologia deis clítics son molt mes complicats del que es podría imaginar únicament 
a partir de l'esquema de (2). La complexitat addicional no resideix en el component 
fonológic: no hi ha processos purament fonológics que derivin [li] de /nu/ i [satam] de 

(1) Picallo no tracta els clí
tics. 

(2) L'exemple (3a) pertany 
al catata cobloquial de Barcelona, 
Túnica font que, utilitzaré a partir 
d'ara per a les dades del cátala. 
M'hi referiré com a barceloní per 
tal de deíxar ciar que no es discu-
teix cap altre dialecte cátala. 

(3) L'ablatiu /n/ i el neutle 
/u/ s'agrupen de manera transpa-
rent com a n'tw /nu/ en d'altres 
dialectes, pera no en barceloní. 
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/mt/ o /tm/ en barceloní, ni [se las] de/les la/ en espanyol. D'altra banda, aquests efectos 
tampoc no son purament sintáctics. A (3a, iii) hi ha un acusatiu neutre i un argument 
ablatiu motivats sintacticament, no un acusatiu masculí singular i un argument locatiu, 
com suggereixen la fonologia i l'ortografia. De la mateixa manera, a (3b) els arguments 
sintacticament motivats son el datiu plural i l'acusatiu singular, no el reflexiu i 
l'acusatiu plural. A (4b) es troben motivats el datiu étic de segona persona i 1' argument 
reflexiu de primera persona, no tres clítics -siguin els que siguin. Afirmar que les 
formes superficials d'aquests tres exemples son reflexos directes de l'estructura 
sintáctica implicaría una visió de la sintaxi molt poc restringida i, en la práctica, buida 
de continguts. 

Postularé que la projecció sintaxi-fonologia deis clítics consisteix en dues 
subprojeccions, la primera de la sintaxi a la morfología i la segona de la morfología a 
la fonologia (com ha estat assumit de passada al parágraf immediatament posterior a 
(2)). Aquesta proposta és una versió de la teoría de la Morfología Distribuida4 (Halle 
& Marantz 1993, 1994; Harris 1993), que rcsumcixo breument en la secció següent. 

2. MARC TEORIC 

Assumeixo 1' organització básica de la gramática esquematitzada a (5), on un 
component d'Estructura Morfológica s'inclou en els components habituáis de "princi-
pis i parámetres": 

(5) EP= Estructura Profunda, ES= Estructura Superficial, FL= Forma Lógica, 
EM= Estructura Morfológica, FF= Forma Fonológica 

^ ; EM: Regles/Léxic 
EP —> ES 

FF 

(4) Distributed Morphology, 
en anglés. 

Els elements termináis de TES teñen especificats únicament aquells trets que 
juguen un paper en la sintaxi i/o que depenen de l'estructura sintáctica (v.g., categoría 
sintáctica, cas, etc.), pero no altres trets com ara la declinació o les propietats 
fonológiques. Per exemple, la representado a TES del grup de tres clítics de (4b) es 
compon de dues termináis sintáctiques, una per al datiu i una altra per al reflexiu, com 
s'esquematitza a grans trets a (6): 

(6) ' = adjacenl, pero no ordenat linealmenl 

DAT 
2na pers 

REF 
Irapers 
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El model de representació il-lustrat a (6) no constitueix una proposta específica per 
a la sintaxi; aqüestes representacions mínimament estructurades s'entenen mes aviat 
com un suport neutral per a qualsevol de les estructures motivades en aspectes purament 
sintáctics que es puguin plantejar. Les representacions de sortida de TES, siguin de la 
mena que siguin, son l'entrada de l'EM, amb el benentés que el subcomponent de 
Regles pot modificar-ne tant 1' estructura com el contingut (que deixen de ser rellevants 
per a la sintaxi o la FL). Presentem tot seguit les operacions estructuráis executades per 
les regles de l'EM que juguen un paper crucial en les dades que estem examinant: 

(7) Empobriment (reducció) 
[x,y] 

i 
0 

Fusió 

MA[y] => 
X. 

y_ 

b. 

d. 

Adjunció (com en sintaxi) 
A 

A B 

/ \ l\ 
B C => / B 

y] [x] [y] [7] [X] 

Fissió 
X. 

J_ 
=> MA[y] 

[y] 

Aqüestes operacions estructuráis precedeixen la inserció del Léxic en l'EM. 
Aquesta darrera operació consisteix a omplir trets, és a dir, a copiar les matrius fonoló-
giques i la informado morfológica del Léxic en els nodes termináis, pero sense afegir-
hi ni reemplacar-hi cap tret sintáctic/semántic.5 L'ordre lineal deis nodes termináis no 
pot serplenament establert abans de la inserció de les respectives matrius fonologiques. 
Peí que respecta ais clítics del barceloní i de l'espanyol, l'ordre en la seqüéncia de clítics 
-la linearització- dins deis grups és sensible tant a la forma fonológica com a la infor
mado morfológica, pero no a les propietats estrictament sintáctiques. Per exemple, en 
totes dues llengües el clític realitzat fonológicament com a /s/, independentment de 
quin sigui el seu origen sintáctic, no pot seguir cap clític en el mateix grup, i un clític 
de segona persona no pot seguir un clític de primera persona, independentment del 
nombre, el cas, el paper sintáctic, etc. A (4b), per exemple, tot i que ser i mr son siamesos 
morfológics -descendents d'un únic pare sintáctic-, han de ser separats per teá al 
resultat de sortida de l'EM. 

3. PRELIMINARS SINTÁCTICS I MORFOLOGICS 

La sintaxi deis clítics i la cliticització en les llengües romániques és a hores d'ara 
un camp d'intensa investigado on encara romanen oberles molles qüestions fonamen-
tals.6 Afortunadament, els detalls d'aquest debat en curs no son crucials per al present 
estudi; tot seguit resumim les dades que son necessáries. 

(5) La inserció del Léxic es 
descriu detalladament mes avall a 
la secció 3, on aportem les entra
dos pertinente per ais clítics en 
barceloní i en espanyol. 

(6) El lector interessat pot 
consultar els trebalís classics de 
PerlmuUer(1971) i Slru/er(1976), 
així com el ric corrent actual d' es-
ttidis sintáctics sobre el tema: cfr. 
Andcrson (1993), Kaync (1991), 
Marantz (1989), Otero (1993), 
Picallo (1991), on es poden trobar 
extenses bibliografies. Abans que 
el present estudi circuli imprés, 
segurament es trabaran disponi
bles altres trebalís rellevants. 
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Els clítics i els grups de clítics gaudeixen d'una amplia llibertat de moviment, pero 
els grups de clítics es desplacen com una unitat inseparable i, per tant, son segurament 
un únic constituent en l'ES. Cap clític o grup clític no funciona inherentment com a su-
fix oprefix; tots ells requereixcn un vcrb com ahoste, i laproclisi o l'enclisi están deter-
minades per l'hoste: apareix enclisi amb els infinilius, els gerundis i els imperatius afir-
matius, i proclisi amb les formes personáis del verb tretdel'imperatiu afirmatiu. Lapre-
posició o la posposició no té cap mena de relació amb la linearització -l'ordre lineal-
dels clítics a dintre deis grups. Dit d'una altra manera, l'organització interna del consti
tuent clític és independent deis factors sintáctics que en determinen la posició en l'ES. 

Cadascun deis clítics de l'espanyol i del barceloní es troba associat amb mes d'un 
paper sintáctic/semántic.7 Per exemple, en Lotes dues llengües el reflexiu se realitza tot 
sol sis funcions distintes o mes, si hi incloem, entre d'altres, la indicado de veu mitja, 
de reciprocitat, de subjecte no especifical i el reflexiu léxic. D'una manera semblant, 
el clític cátalarealitzat com a/n/, anomenat ablatiu a (3a), compleix lafunció de genitiu, 
partitiu i d'altres funcions addicionals. Si sumem les combinacions de papers sintáctics/ 
semántics deis clítics amb les seves possibilitats de persona, genere i nombre, hi hauria 
fins a 400 o 500 elements termináis semanticament i/o sintácticament distints en 
espanyol i en barceloní que podrien ser realitzats com a clítics pronominals i/o adver-
bials.8 TanmaLeix, les entrades léxiques deis clítics en aqüestes llengües distingeixen 
únicament la persona, el nombre i el genere, juntament amb les tres (espanyol) o sis 
(barceloní) caLegories casuals de (8): 

(8) a. Totes dues llengües: AC(usatiu), DAT(iu), REF(lexiu) 
b. Només el barceloní: NEU(tre), GEN(itiu/partitiu/ablatiu), LOC(atiu/oblic) 

(7) A propñsit d'aquest as-
pecte, podeu trobar discussions 
aprofundides en Strozer (1976) 
per a l'espanyol, i en Mascará 
(1986) per al cátala, entre d'altres 
trebaüs. 

(8) No em preocupo aquí del 
nombre exacte ríe tais elements ni 
de com han de ser representáis en 
1 'EP.enl 'ESienlaFL. 

Empraré el neologisme kas per a aqüestes calegories morfológiques i usaré les 
abreviacions de (8), que ens indicaran que aqüestes etiquetes perden el seu significat 
sintáctic en l'EM. Les possibles combinacions de persona, nombre, genere i kas deis 
clítics sumen 40 complexos de trets distints en l'EM de l'espanyol, i una mica mes en 
barceloní. 

Els 40 complexos de trets morfológicament distints de 1' espanyol convergeixen en els 
11 clítics fonologicament distints corresponents a 1'espanyol ibéric que es mostren a (9): 

(9) 

AC 

DAT 

REF 

SG 
PL 

SG 
PL 

SG 
PE 

3ra pers 
m f 

lo la 
los las 

le 
les 

se 

2na pers 
m f 

le 
os 

Ira pers 
m f 

me 
nos 

igual que TAC 
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Tot i que els ítems sintáctics [2na pers, pl] juguen un paper en tots els dialectes de 
l'espanyol,9 el clític os no és usat a Hispanoamérica, on la realització superficial de 
qualsevol element que correspongui sintácticament a la segona persona del plural (els 
pronoms tónics, els possessius atons i tonics, etc, així com els clítics) és idéntica a la 
deis elements de la tercera persona del mateix genere i kas. 

El barceloní té 14 clítics simples fonologicament distints, la realització subjacent 
deis quals presentem a (10):'° 

(10) 

a. 

b. 

c. 

d. 

e. 

f. 

8-
h. 

i. 

AC 

DAT 

REF 

NEU 

GEN 

LOC 

SG 

PL 

SG 

PL 

SG 

PL 

3ra pers 

m f 

1 la 

lz laz 

li 

lzi 

s 

u 

n 

i 

2na pers 

m f 

t 

wz 

Ira pers 

m f 

m 

nz 

igual que TAC 

Tot seguit em referiré breument a 1'estructura morfológica deis clítics pronominals 
de l'espanyol i del barceloní." Els mots no clítics, els adjectius i els adverbis pertanyen 
a diverses classes formáis, léxicament arbitráries -classes purament formáis identifi-
cades solament peí seu marcador de classe (MC) o per 1 a manca d' aquest marcador. En 
espanyoi trobem -o per a la classe I (v.g., libr-o), -a per a la classe II (v.g., libr-a), i -
e/0 (depenent de 1'estructura sil-lábica) per a la classe III (v.g, libr-e, sol-0). La classe 
ITI és marcada respecte de les classes I i II; I i II corresponen, encara que no 
exclusivament, al masculí i al femení, mentre que III no presenta pref erénci a de genere. 

En barceloní, la pérdua general del MC -o i alguns canvis mes han provocat una 
redistribució, de tal manera que les classes I i III de l'espanyol corresponen a una única 
classe I, no marcada en barceloní. La classe I barcelonina conté cognats etimológics tant 
de la classe I com de la classe III de l'espanyol (v.g., llibr-e, lliwr-e), i la IT és análoga 
a la II espanyola (v.g., el Femení lliwr-a). Com»la classe III espanyola, la classe I del 
barceloní no té un únic correlat de genere, i el fet que presenti una vocal en la posició 
de MC o no la presenti depén de l'estructura sil-lábica (v.g., lliwr-e vs. sol-0). 

Per tant, en totes dues llengües és necessária Tassignació léxica de cada unitat a la 
classe III (lia); les unitats no marcades son assignades a les classes I i II per una regla 
de redundancia: el genere femení as signa a II (11b), i les la classe dedefecte (11c):12 

(9) Si mes no, la sintaxi 
deis imperatíus distiiigeix la sego
na persona singular i plural de la 
tercera persona. 

(10) L'ortografia del cátala 
és especialment complicada peí 
que respecta ais clítics del barce
loní. D'ara en endavant usaré la 
negreta per a les lletres que cor
responen a segmenta fonológics 
subjacents, a diferencia deis sím-
bols purament ortografíes (com 
ara la lletra h, els apostrofs, i els 
guionets) i de les vocals epentéti-
ques (com ara els [alz], ens [áiiz], 
te [te], etc). La realització deis 
clítics que no teñen vocal subja
cent és determinada per l'estruc
tura sil-lábica deis segments adja-
cents, com s'exempüfica a (i): 

(i) a. El compra en Jordi 
b, L'acaba de comprar 
c. Compra11 

(11) Aquest tema el tracta 
detalladament Mascaró (.1986), 
per al cátala, i Harris (¡991a, b), 
per a l'espanyol. 

(12) El marcatge léxic espe-
cífic per a cada unitat és necessari 
també en el cas deis femenins per-
tanyents a I i en el deis no teme-
nins pertanyents a II. Les regles 
de redundancia no invaliden les 
especificacions léxiques. 
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(11) a. III: assignació léxica 
b. fem -^ II 
c. I: per defecte 

(13) Els clítics "adverbials" 
del barccloní Ai/, /n/ i /i/ constitu-
eixen un cas especial al qual tor-
narem breument una mica mes 
avall. 

(14) Cuín a (2), usu la nota-
ció # per clistingh el "Sintagma 
de Nombre" del SN. 

(15) L'atribució ais clítics 
d'una estructura com la de (12a) a 
Harris (1993) suposa un allunya-
ment radical de tota la bibliogra
fía que conec. A la secció 5.1 infra 
es donen proves que la -s de nos! 
os és mes aviat una marca de plu
ral que no pas un segment fonoló-
gic arbitran. 

La categoría sintáctica deis clítics que estem estudiant és encara discutible, pero és 
inqiiestionable que son (pro)noms per tal com s'oposen ais verbs. En la meva opinió, 
els clítics pronominals en cátala i espanyol teñen la mateixa morfología interna que tots 
els altres "noms" (formes no verbals).13 Aixó sMMustra a (12), on X indica una variable 
al lloc deis símbols categorials apropiáis:14 

(12) MC= marcador de classe, #= nombre 
a. -S# 

b. (Cat.) 
nom: 
clític: 
nom: 
clític 
clític 
clític 

c. (Esp.) 
nom: 
clític: 
nom: 
clític: 
clític: 
clític: 

Ariel 

/peí 
/l 
/peí 
/l 
/n 
hl 

sol 
l 
sol 
l 
n 
s 

MC 

a 
3 

a 
a 
o 
0 

0 

e 

(#) 

(z)/ 
(z)/ 
(z)/ 
(z)/ 
z/ 

(s) 
(s) 
(s) 
(s) 
s 

pel-a, pel-e-s 
I-a, l-e-s 
peí, pél-s 
(e)l, (e)l-s 
(e)n-s 
s 

(fem) 
(ac, fem) 
(mase) 
(ac, mase) 
(lrapers.pl) 
(reO 

(fem) 
(ac, fem) 
(mase) 
(ac, mase) 
(lrapers, pl) 
(ref) 

La similitud entre (12a) i (2) és obvia: a (12a) ometem l'estructura que es troba a 
(2) mes cnlla del Sintagma de Nombre, sobre el qual retornarem breument. Així mateix, 
el node MC de (12a) reemplaca el node de genere de (2). Malgrat el que afirma Picallo 
(1991) i el que es pot observar a (2), les marques de classe no son inflexions de genere 
i no juguen cap paper en la sinlaxi; mes aviat, el constituent MC és adjuntat al 
constituent [arrel]x en l'EM, on és seleccionat per la inserció de les unitats particulars 
del Léxic (i, per tant, en depén). 

L'isomorfisme entre noms normáis i clítics és obvi en els barceloninspe/a/ la,pelesl 
les, pél(s)/ (e)l(s), en els espanyols solo(s)/ lo(s), sola(s)/ la(s), i així successivament, 
mentre que resulta poc transparent en (e)ns, nos, se i en d' altres clítics.I5 L' af iliació deis 
clítics pronominals a una classe formal quedaría com segueix: 
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(13) Espanyol Barceloní 
III: me, te, le(s), se 
II: la(s) la(z) (orlograf. la/les) 
I: nos, os, to(s) 1, m, t, nz, wz 

Com els noms no clítics, els clítics de l'espanyol me, te i se son assignats lexicament 
a la classe III, mentre que el femení la(s) i el masculí lo(s) son assignats a les classes 
II i I, respectivament, per mitjá de (1 Ib, c). En barceloní els acusatius femenins /la/ i 
/taz/ s'assignen a la classe II per (11 b) i els clítics que no teñen vocal a I. En la següent 
secció veurem per qué nos i os en espanyol, i /l m t nz wz/ en barceloní, son assignats 
a la classe I encara que siguin femenins sintácticament16 (com en espanyol mano i en 
barceloní má, etc.), i veurem també com el datiu le(s), sense moció de genere, és 
assignat a III. 

4. SINCRETISME, EMPOBRIMENT, INSERCIÓ DEL LÉXIC 

El sincretisme descrit al comencament de la secció anterior és bastant radical: al 
voltant de 400 elements sintactics/semantics termináis difcrcnts convergeixen en 11 o 
14 clítics fonológicament distints. Aquesta sorprenent pérdua de distincions no és pas 
casual o accidental; es deu, en gran part, a opcracions que modifiquen les termináis 
sintáctiques i lleven trets que no juguen cap paper en l'EM. En aixo consisleix l'ope-
ració d'empobriment illustrada esqucmáticament a (7a). Hem presentat un exemple 
d'aquesta operació mes amunt a (9): la igualado a l'EM de les formes de la segona 
persona del plural amb les formes corresponents de la tercera persona en l'espanyol 
d'Hispanoamérica. Expresso formalment aquesta igualado a (14): 

(14) [pl, 2na pers] (només en l'espanyol de d'Hispanoamérica) 
l 
0 

L'aplicació de (14) a les termináis de trets de la forma [pl, 2na pers, KAS, (f)] manté 
correctament els trets de nombre, kas i genere necessaris per a la realització fonológica 
de tots els contrasts en les sis formes resultants de la tercera persona {lol los/ la/ las/ leí 
les). Després de 1'operació de (14) no queda cap tret de persona. Sostinc, dones, que en 
espanyol la tercera persona -óbviament la persona no marcada- no pot jugar en l'EM 
en principi cap paper (diferent del valor de defeetc), per la simple rao que tal entitat no 
existeix en l'EM de l'espanyol. Per tant, la formulado de (14) com un empobriment, 
és a dir, com l'elisió d'un tret morfológic, no és accidental. 

L' empobriment és una operació present en tots els apartats del component de l'EM, (16) cfr la frase espanyoia 

tant en barceloní com en espanyol - i en totes les llengües en general. L'operació Nosotras nos quejamos ¡ u 
barcelonina Et vas posar malalla. 
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formulada a la regla (15) és responsable de la realització invariable peí que respecta al 
genere de nos i os en espanyol i de /nz wztm/en barceloní: 

(15) [apere, f] (Cat, Esp) 
4. 
0 

Aquesta regla de l'EM elimina l'especificació per al femení de les matrius de trets 
de la primera i la scgona persona deis clítics (ja que no existeix cap marca formal en 
l'EM per a la tercera persona). Consegüentment, els clítics en qüestió -com totes les 
arrels nomináis scnse especificado de genere o de classe- son assignats a la classe I de 
defecte per la regla de redundancia (11c)." 

Com es mostra a (9) i (10), hi ha un total sincrelisme del kas en els clítics de la 
primera i la segona persona en totes dues llengiics. Aquesta propietat sistemática és 
copsada per la regla (16) de l'EM, que elimina els trels irrellevants: 

(16) [ctpers, KAS] (Cat., Esp.) 
i 

Atesa 1 a generalització formulada a (16), 1' afiliado a una classe formal de la tercera 
persona del datiu le(s) en espanyol és efectuada per (17a). El fet que el datiu /l(z)i/ del 
barceloní no sigui marcat cxpressament per a genere es pot formalitzar amb la regla 
(17b):ls 

(17) [dat]->lll (Esp.) 
[OBLIC, fj (Cat.) 

i 
0 

(17) En espanyol, l'efecíede 
(15) es detecta únicamcnt en els 
clítics del plural, ja que els singu-
lars me i re son sempre de la clas
se III (que no presenta moció de 
genere). 

(18) Mes endavant, a la séc
elo 4.2, cns ocuparem de /i/ i de la 
posició de /z/ a /l(z)i/ i tractarem 
també el terme de kas OBLIC. 

Formulacions tan simples com aqüestes son possibles perqué (16) permet que els 
trets de kas siguin presents en l'EM només en les termináis deis clítics de tercera 
persona, és a dir, aquells que son formalment no marcats per a persona. 

Un altre sincretisme de l'espanyol no reflectit a (9) és també formalment una 
operació d'cmpobriment lleugerament diferent de les de (14), (15) i (16) -diferent 
perqué el context exigeix la presencia d'un clític adjacent. Es tracta del fenomen que 
es coneix amb el nom de se espuri. Aquest fenomen es troba en tots els dialectes de 
l'espanyol, i consisleix a realitzar com a se els datius sintáctics le i les quan s'agrupen 
amb un clític acusatiu de tercera persona, com s'il-lustra a (3b). Ates que (16) elimina 
KAS en l'EM de les matrius que contenen [apers], només les termináis de tercera 
persona (co és, aquelles no marcades per a la persona) retenen kas en 1' EM. Així dones, 
la regla per a oblenir el se espuri es pot formular com mostrem a (18): 
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(18) [ac] A [dat] (Esp.) 
i 
0 

Després de 1'aplicado de (18), les antigües termináis de datiu teñen com a máxim 
el(s) tret(s) [X, (pl)]. Aquest conjunt de trets té una única realització fonológica, /s/, 
realització que és necessária en tots els casos (mireu una mica mes avall). D'aquesta 
manera, (18), una regla molt simple de la classe independentment motivada de les 
operacions d'empobriment de l'EM, produeix directament el representant fonológic 
del clític ja existent se, en comptes d'una serie arbitraria de fonemes.19 

Fins ara he identificat la major part de les propietats sistemátiques de (9) i (10) 
rellevants per a la present discussió. A tall de breu resum, repeteixo a (19), en l'ordre 
en qué s'apliquen, les regles d'empobriment de l 'EM que s'han discutit:20 

(19) a. 2na pers -> 0 / pl (14) 
b. f ->0/ocpers (15) 
c. Kas -»0/ocpers (16) 
d. f - ^ 0 / o b l i c (17b) 
e. dat - > 0 / a c A _ (18) 

Espanyol hispanoamericá 
Espanyol i barceloní 
Espanyol i barceloní 
Barceloní 
Espanyol (tots els dialectes) 

La resta de la informació idiosincrática de (9) i (10) pertany a la realització 
fonológica deis radicáis clítics. Aquesta informació és proporcionada per entrados del 
Léxic com les de (20), que inclouen també les matrius fonológiques per ais marcadors 
de classe (MC) i per al morfema de nombre (#) de tots els noms en espanyol i barceloní. 

(20) Léxic 

a. Radical o 
Espanyol 
ni Ira pers, pl 
(0 / 2na pers, pl)21 

m I Ira pers 
1I2na pers 
/ / ac/dat 
s (per defecte) 

Radical <-> 

b. pl 
c. MC 

<-> s 
<-> e/III 

allí 
o (per defecte) 

pl 
MC 

dat 

Barceloní 
n/ Ira pers, pl 
w I2na pers, pl 
mi Ira pers 
112na pers 
í / ref 
«/neu 
n I gen 
i / loe 
l (per defecte) 
z 
9 / II 

La inserció obeeix a la condició que els trets contextuáis de les unitats del Léxic han 
de ser un subconjunt deis trets semántics/sintáctics del node terminal. De fet, les unitats 

(19) Sigui quin siguí el seu 
origen, el clític se no presenta mai 
marques de plural (*íes), ni tan 
sois quan és clarament plural en 
EP/ES (cfr. (3b)). La mateixa res-
tricció afecta el barceloní /s/. 
Aquesta propietat de la peca léxi
ca 5- és independent del sistema 
de clítics (Harris 1993). 

(20) Una explicació d'aques
ta ordenació és suggerida a Harris 
(1993). 

(21) Només en els dialectes 
ibérics. 
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del Léxic es caracteritzen per teñir subespecificats els nodes termináis. Els trets 
contextuáis léxics imposen una ordenado parcial dins de les subllistes d'acord amb el 
principi paniniá universal de "primer alió mes complex". D'aquesta manera, les regles 
d'Empobriment comporten la següent conseqüéncia: l'elisió d'un tret T de la matriu M 
converteix les unitats del Léxic especificades per a T en unitats no disponibles per a la 
inserció en M. Així, per exemple, quan la regla de se espuri de (18)=(I9e) elideix el tret 
de [dat], l'element IV de l'espanyol del subconjunt de radicáis de (20a) deixa de poder 
ser inserit dins d' un node datiu, ja que IV té trets de kas. Aixó deixa la /sí de defecte com 
l'únic candidat possible per a la inserció. Aquest és el resultat corréete per a les unitats 
termináis correponents sintácticament al datiu de tercera persona quan s' agrupa amb 
una unitat terminal d'acusatiu. A mes a mes, és el resultat corréete per a les unitats 
termináis amb grups similars que corresponen sintácticament al datiu de segona per
sona del plural deis dialectes hispanoamericans. Aquesta coincidencia és provocada 
per la regla d'Empobriment -independentment motivada- de (14)=(19a), que elimina 
de la competició la segona persona del plural os, i deixa les i se com els únics candidats, 
deis quals se és el guanyador per l'aplicació de (18)=(19e). 

5. CLÍTICS SINTÉTICS I GRUPS DE CLÍTICS 

El barceloní avantatja considerablement l'espanyol en el nombre i la complexitat 
deis clítics sintétics i deis grups de clítics. Com que el barceloní és molt menys conegut, 
comencaré per l'espanyol, que ens servirá per exemplificar els mecanismes descriptius 
de la següent exposició. 

5.1 EN ESPANYOL 

En els diferents dialectes normatius de l'espanyol la major part deis clítics son 
analítics; n'és una excepció el fenomen del se espuri, discutit anteriorment i formalitzat 
per mitjá de la regla (18). Per a major comoditat del lector resumeixo els resultáis 
d'aquest fenomen a (21): 

DAT SO 
PL 

ACSG 
m/f 

se lo / la 

ACPL 
m/f 

se los / las 

(22) uefecte PS s'ha pre- Els dialectes que presenten l'efecte del "plural parásit" (PS) presenten grups 
sentatiniciaimenta(3b). sintétics addicionals, com s'il-lustra a (22):22 
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(22) a. ¿A ellos/ellas, el plato? Se d los ̂ (* les lo) traerán 
les, lo 

b. ¿A él/ella, los platos? S<?d /o âc (*/<? tos) traerán 
le, /os 

d ac 

En cls grups de clítics de tercera persona amb l'efecte PS, la pluralitat sintáctica del 
clític de DAT (se per a a ellos/ellas) és palesa clarament sobre el clític d'AC (los per 
a elplato). L' exemplc de (22b) indica, d' altra banda, que el fet que el clític de DAT sigui 
singular no influeix sobre el clític d'AC. El resultat és que la pluralitat sintáctica es 
manifesta morfológicament en el clític d'AC tant si el clític de DAT o el d'AC son 
sintáclicament plurals, com si tots dos ho son. 

Existeix un petit grup de dialectes de l'espanyol -que anomenaré PNS peí fet de 
teñir un "plural parásit amb nos"- que presenten un altre fenomen: 

(23) ¿A nosotros, el plato? iVo ¿osai (*nos lo) traerán21 

nus6 lo 

En els grups amb nosd deis dialectes PNS, el clític de primera persona aparei x sense 
l'csperada -s, i la idea de pluralitat es manifesta en el clític d'AC, malgrat que 
sintácticament sigui singular (los per elplato). El resultat /no/ per a les entrades amb 
nos¿ corrobora la nostra afirmació que la -s de nos i OÍ (igual que la /z/ de /nz wz/) és 
en realitat el representant fonológic de la pluralitat, en comptes d'una pega fonológica 
arbitraria corresponent a un elemenl monomorfemic terminal (vegeu (12)). 

L'efecte PS es documenta en dialectes que no presenten l'efecte PNS, pero -quejo 
sápiga- tots els dialectes que presenten 1' ef ecte PN S teñen també 1' efecte PS. Assumei-
xo que aquesta asimetría és sistemática i no accidental (tot i que aquesta assumpció és 
difícil de demostrar, ates que els dialectes amb PNS son molt rars). Resumeixo aquests 
fetsa(24): 

DAT 

SG 

PL 

PL 

ACSG 

m/f 

se lo/la 

se lo 

ACPL 

m/f 

i/las 

no los/las 

PS i PNS 

PNS 

En el marc teóric que estem ulilitzant hi ha una manera molt simple d'expressar 
aqüestes generalitzacions. Postulem que l'efecte PS és el resultat de la coneguda 
operació d'adjunció, com es mostra a (25): 

(23) Tanmateix, en la llcn-
gua estandard nos lo es Túnica 
combinació possible. 
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(25) = adjacents pero no ordénate linealment 

X X => X 
dat 
(pl) 

A ac 
(pl) X X 

dat 
(pl) 

A ac 
(pl) 

Com queda il-lustrat, l'operació d' adjunció crea un nou constiLuent superordinat de 
la mateixa categoría. I, com hem indicat mes amunt a (12), l'estructura normal per ais 
(pro)noms inclou un node dominant S#. D'aquesta manera, l'estructura completa deis 
clítics adjunts queda de la manera que mostrem a (26): 

(26) 

(24) Vcgcu mes avall 5.2. En 
Harris (1993) es discuteixen 
aquests principis mes detallada-
ment. 

Com que les termináis morfológiques no están ordenades linealment abans de la 
inserció del léxic, # és adjacent en la mateixa mesura a les dues termináis X 
subordinades. Conscgüentment, # es realitza com a -s, d' acord amb (20b), en el cas que 
o bé el clític de DAT o el d' AC siguin plurals sintacticament (o també en el cas que tots 
dos ho siguin). Hi haurá només una marca manifesta de pluralitat, perqué només hi ha 
una terminal #. La posició d'aquesta terminal -tant a la dreta com sigui possiblc- está 
determinada per l'estatus de sufix que presenta la unitat -s (plural) al Léxic; al seu torn, 
F ordre lineal de les termináis deis clítics de DAT i AC es troba determinat pels principis 
generáis de linearització deis clítics.24 A tall de resum, il-lustrem a (27) els efectes de 
1'adjunció, la regla (18) de se espuri, la inserció del Léxic i la linearització: 

(27) 

X X # 
í 1 [ac] (pl) 
$ $ $ 
se - lo/la (s) 

Des d'un punt de vista formal, l'efecte PS és semblant a l'efecte PNS: tots dos son 
exemples de 1'adjunció morfológica. La diferencia essencial és que l'efecte PS 
restringeix aquesta adjunció ais grups amb clítics de DAT de la tercera persona, mentre 
que 1'eíécte PNS la generalitza a tots els grups amb un clític de DAT plural. Aquesta 
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diferencia descriptiva podría ser la conseqüéncia de la següent diferencia formal: en 
els dialecl.es que presenten únicament l'efecte PS, l'adjunció segueix la regla d'empo-
briment de (16), que lleva els trets de KAS de la terminal realitzada com a nos. Aixf 
dones, l'adj unció afecta únicament els grups de tercera persona de DATAAC, com hem 
il-lustrat a (25). Per contra, en els dialectes que presenten l'efecte PNS, l'adjunció 
precedeix (16) i, per tant, actúa també sobre els grups amb un clític de primera persona. 
Aquesta proposta explicaria el fet -aparent- que els dialectes PNS siguin propiament 
un subconjunt deis dialectes PS: ateses les ordenacionsproposades, si l'adjunció afecta 
no(s), aleshores ha d'afectar també se, pero no a la inversa. Es necessária una 
i nvesti gació aprofundida del s dialectes PNS per confirmar-o refutar- aquesta hipótesi. 

5.2 EN CÁTALA 

Les complexitats deis clítics del barceloní comencen ja a (10) amb la tercera persona 
del DAT singular /li/ i del plural /lzi/. La /i/ final d' aquests clítics no ha estat explicada; 
concretament, no és un marcador de classe (MC). A mes, en el plural /lzi/, la marca de 
plural lzi, que apareix en posició final en qualsevol altra paraula del cátala, es troba 
intercalada entre els dos segments de /li/. Proposo que aquests clítics teñen l'estructura 
de constituents reflectida a (28): 

(28) (S)K = (Sintagma de) Kas 

SK 

X 
Arrel 
[ 1 
X 

(MC) # 
(pl) 

t 
(-z) 

K 
(dat) 

t 
(-i) 

Per ais clítics del barceloní que teñen un sufix de kas, 1' estructura presentada a (12) 
és dominada peí node Sintagma de Kas.25 El constituent mes baix de (28) es l'arrcl, a 
la qual s'adjunta el Marcador de Classe. Com que els marcadors de classe son entitats 
purament morfológiques que no juguen cap paper en la sintaxi, el constituent MC 
s' adjunta a 1' arrel en el component morfológic. L'estatus del Sintagma de Nombre i del 
Sintagma de Kas és menys ciar. Si resultes que aquests constituents teñen una moti-
vació genuína com a categories funcionáis de la sintaxi, aleshores serien simplemenl 
transferides des de l'Estructura-S peí component de l'Estructura Morfológica. Altra-
ment, com el constituent Marcador de Classe, haurien de ser el producte de condicions 

(25) Potser fins i fot eis clí
tics amb [apers] tenen aquesta es
tructura, encara que e! seu consti
tuent per a K no rebi interpretado 
fonológica a causa de la regla 
d'Empobrirnent de (18). que n'eli
mina els trets kasuais. 
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de bona formado -en altres termes, regles de formació de paraules- en el component 
de l'Estructura Morfológica. Deixo aquesta qüestió oberta de moment, pero hi tornaré 
a la secció 6. 

En qualsevol cas, (28) dona compte d'una manera elegant de les pcculiaritats deis 
DAT /li/ i /lzi/: /- és l'arrel del clític per defecte a (20a), -z és el marcador de plural a 
(20b), i -i és el marcador de kas DAT de (20d). La posició de -z a (28) es absolutament 
normal: s'afegeix a l'arrel, rúnica posició que potocuparenlesparaules del barceloní.26 

Una altra propietat sorprenent de /li/ i /lzi/ és que aquestes son les úniques 
realitzacions superficials deis grups D AT-AC de tercera persona, independentment del 
genere de cada membre. Es a dir, dos arguments sintáctics, un de DAT i un altre d'AC, 
no es realitzen com */l-li/, */li-l/, */la-li/, */li-la/, */lz-li/, */li-lz/, i així successivament, 
sino que es realitzen com un únic clític -malgrat que les seqüéncies abans esmentades 
siguin impecables des d'unpunt de vista estrictament fonológic. Óbviament, dones, no 
és cap regla fonológica ni cap conjunt de regles fonológiques el que redueix els dos 
clítics a un de sol. 

El clític resultant és /li/ només en cas que els dos arguments siguin singulars: 

(29 El préssec, a la nena? /li/ donaré ara 
El préssec, al nen? 
La pera, a la nena? 
La pera, al nen? 

(26) La marca de genere fe-
niení, en cas que siguí present sin-
fáctkament, no es realitza fonoló-
gicament perqué és eliminada en 
l'EM per la regla d'Empobriment 
(17b), com hem indical anterior-
merrt. 

A les dotze combinacions de D AT-AC de tercera persona sintácticament motivades 
que queden els correspon el clític simple /lzi/. És a dir, si un membre del grup és plural 
(o si ambdós ho son), el grup sencer es realitza com a /lzi/: 

(30) Els préssecs, al nen? /lzi/ donaré ara 
Els préssecs, a la nena? 
El préssec, ais nens? 
El préssec, a les nenes? 
Els préssecs, ais nens? 
Els préssecs, a les nenes? 
Les peres, al nen? 
Les peres, a la nena? 
La pera, ais nens? 
La pera, a les nenes? 
Les peres, ais nens? 
Les peres, a les nenes? 

Presentem 1 a generalització que es desprén de (29) i de (30) a (31) per a una mes fácil 
visualització: 
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(31) 

DAT SG 

PL 

ACSG 

m/f 

li 

ACPL 

m/f 

lzi 

L'esséncia de (31) és que dos eleraents es fonen en un tercer, que comptará amb 
totes - i només- les propietats deis dos origináis. Es tracta d'un procés de Fusió 
Morfológica, illustrat esquemáticament a (7c). A (32a) establim formalment aquesta 
fusió i a (32b) mostrem el seu efecte en el cas particular de (29)-(31): 

(32) Fusió del datiu 

[KAS]A[dat] => 

ac 
(pl) 

A 

a 

datfl 
(pl) 

KAS 

jlat_ 

dat 
ac 

_(pl)_ 

Es pot comprovar facilment que la matriu de sortida de (32b) produeix l'estructura 
mostrada a (28): el radical de defecte /1/es pren de lallista del Léxic de (20a), /z/es pren 
de (20b) si [pl] és present, i el marcador de cas /i/ es pren de (20d) per al DAT. No hi 
ha entrada a (20) per al kas AC, que, consegüentment, no es realitza fonológicament. 
Brcument, la Fusió del Datiu de (32a) produeix exactament els resultáis esquematitzats 
a (31): el clític simple final es realitza com a /li/ si a 1' entrada no hi ha cap clític plural, 
i com a /lzi/ si n'hi ha algún. Després veurem que la Fusió del Datiu juga un paper mes 
important a l'hora de determinar la forma deis clítics del barceloní. 

Convé notar que la Fusió del Datiu difercix ostcnsiblement del procés d'adjunció 
que produeix els plurals parásits (PS) de Pespanyol: la fusió redueix el nombre de 
radicáis a només un. L'adjunció, en canvi, no: hi ha dues arrels abans i després de 
['aplicado de la darrera operació (se los, etc.). D' aquesta manera, podem concloure que 
els dos fenómens no son el resultat de la mateixa operació formal. 

Tot seguit examinarem els grups que inclouen el clític NEU, el GEN i el LOC. 
Alguns d'aquests grups son analítics, com il-lustrem a (33): 

(33) a. Tu t, 'ho /tu/ perds 
v ' dat neu r 

/tí MI 
b. De llibres, ens^ n 'ha comprat molts 

/nz/° foT 
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Tanmateix, la major part deis grups amb aquests clítics son sintétics. A (34) 
exemplifico totes les combinacions possibles:27 

a. 

b. 

c. 

d. 

e. 

f. 

g-

h. 

i. 

j -

k. 

i. 

m. 

D'aquestes peres, ais 
/ni 

Ais nens, a Vic, 
/lzi/ /i/ 

Aixo, ais nens, 
Ai/ /lzi/ 

D' aqüestes peres, al 
/n/ 

A la Gemma, a Vic, 
/li/ ni 

Aixó, a en Miquel, 
tul /li/ 

Les claus, del calaix, 
/laz/ /n/ 

Les claus, al calaix, 
/ W /i/ 

La clau, del calaix, 
/la/ l-al 

La clau, al calaix, 
/la/ ¡M 

Aixo, del calaix, 
Ai/ /al 

Aixo, al calaix, 
Ai/ /i/ 

De nens, del cine, 
/n/ /n/ 

> nens, 
/lzi/ 

nen, 
/li/ 

, /lzni/ he donat cinc 

Azi/ vaig fer un regal 

/lzi/ vaig donar ahir 

/ni/ he donat cinc 

llií vaig fer un regal 

/li/ vaig donar ahir 

treu Azi/ ara 

Azi/ vaig ficar ahir 

treu /li/ ara 

Ai/ vaig ficar ahir 

treu /li/ ara 

/li/ ficaré després 

/ni/ van sortir tres 

Presentem un resum de les dades illustrades a (33) i (34) al quadre de (35), on les 
formes que apareixen sobre la línia doble son evidéntment analítiques, mentre que les 
que es troben al dessota son sintétiques. Les caselles marcades amb un asterísc son 
excloses per raons sintáctiques.28 

(27) Algunsd' aquests cxem-
ples son presos de Bonet (1991); 
d'altres han estat consíruíts sc-
guintles formules descríptives que 
s'hi proposen; tots els esemples 
han estat verificáis per Bonet i 
per altres parlants natius. 

(28) Vegeu Mascará (1986), 
Bonet (1991). 
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(35) 

Isl 

IV 

Iv/zl 

Ixal 

IxaJ 

DATPL 

DAT 

ACPL 

AC 

NEU 

GEN 

GEN 

/n/ 

sn 

tn 

wzn 

ran 

nzn 

Izni 

ni 

Izi 

li 

li 

ni 

LOC 

N 

si 

ti 

wzi 

mi 

nzi 

Izi 

li 

Izi 

li 

li 

NEU 

MI 

su 

tu 

wzu 

mu 

nzu 

Izi 

li 

* 
* 
* 

(/tu/=33a) 

(/nzn/=33b) 

(34a, b, c) 

(34d, e, f) 

(34g, h) 

(34i,j) 

(34k, 1> 

(34m) 

Per qué els grups amb clítics en GEN, LOC i NEU que es troben sobre la línia doble 
de (35) son analítics, mentre que els que es troben al dessota son sintétics? Una 
observació objectiva palesa que en tots i només en els darrers casos aquests tres clítics 
amb especificacions de kas distintivcs s'agmpen, o bé amb clítics de DAT i AC 
igualment amb especificacions de kas distintives, o bé amb ells mateixos. D'aquesta 
manera, arribcm a una conclusió básica i general: que el conjunt de grups clítics 
sintétics del barceloní inclou totes i només aquelles agrupacions en les quals els dos 
membres teñen un tret per a kas després de 1' operario d' Empobriment efectuada per la 
regla (16). L'amplitud d'aquesta generaiització forneix una evidencia crucial a favor 
de la regla (16), en particular, i, mes generalment, a favor de la classe d'operacions 
d'Empobriment. 

Tot seguit es formalitza aquesta generaiització. Convé notar, en primer lloc, que el 
sincreti sme és forca pronuncial en els grups sintétics: 13 caselles s'omplen amb només 
quatre formes fonologicament distintes; hi ha una aparició de /lzni/, quatre de /Izi/, dues 
de /ni/, i la resta corresponen a /li/. És també sorprenent que el clític NEU mai no 
aparegui com a Ai/; per contra, /i/ és un deis components de totes les combinacions.29 

A mes, F arrel IV apareix en totes les caselles excepte en dues que teñen un component 
de [gen]. La distribució de IV i /n/ sembla ser totalment arbitraria. 

Tanmateix, l'organització de (35) és bastant senzilla. Una de les claus per poder dir 
aixó és Foperació de Fusió del Datiu de (32a). Les altres dues claus son les regles 
d'Empobriment que presentem a (36): 

(29) Aquesta hl és morfoló-
gicament ambigua, ja que tant el 
ciítíc de LOC com el clític de DAT 
son representáis per hl separada-
ment, encara que siguin fácilment 
distingibles des d'un punt de vis
ta sinlactic. Encara mes. ['orto
grafía estítndard prescriu li per al 
clític simple de DAT, pero l'hi 
per a la combinado DATAOBL i 

-per a d'altres agrupacions sem-
blants, malgrat la seva identitat 
fonética. Ais parlants natius no 
els resulta gens iaeil seguir aquesta 
prescripció. 
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(36) a. Kas Directe de Defecte 
[neu]A[KAS] 

Kas Oblic de Defecte 
[ADVERRIAL]A[KAS] 

(30) Un traclament mes acu-
rat implicaría segurament una aná-
lisi d: aqüestes relacions en trets 
distintius. 

(31) Mascaré (1986). 

Aqüestes regles es fonamenten en la divisió tradicional deis casos sintáctics en els 
subconjunts anomenats "directe" i "oblic", tal com reflectim a (37): 

(37) KAS 

DIRECTE 

[neutre] Nominatiu 

Acusatiu 

OBLIC 

Datiu ADVERBIAL 

Geñitiu Locatiu 

En aquesta configuració, els membres no marcáis de cada subconjunt, nominatiu 
per al cas directe i datiu per a 1 'oblic, es troben situats a l'arbre en una posició mes alta 
que els membres marcats.3" El tret [neutre] funciona com un diacrític d'un deis casos 
directes, perqué el clític neutre ho no pot realitzar la funció d'un argument sintáctica-
ment oblic; ha de ser o bé nominatiu, o bé acusatiu.31 

Les regles de defecte per al kas reducixen la complexitat de les marques kasuals del s 
clítics. Concretament, l'elisió del tret [neutre] per mitja d'una desassociació de l'arbre 
a (37) equival a un [ac] simple per defecte. La desassociació del node ADVERBIAL 
a (37) produeix per defecte el kas no marcat, el [dat]. Tot seguit examinan els efectes 
específics d'aquestes regles. 

A (38) mostrem com la regla de Kas Directe de Defecte (36a) dona compte del fet 
que les caselles amb NEU a (35) siguin totes idéntiques a les corresponents caselles amb 
AC: 

d. 
(38) Kas Directe de Defecte 

a. 

[ncu]A[dat, pl] 
i 

[ac]A[dat, pl] 
i 

[ac, dat, pl] 
/Izi/ 

b. 

[neu]A[dat] 
i 

[acrrdat] 
i 

[ac, dat] 
Mí 

c. 

[neujA[loc 
1 

[ac]A[locj 

[neu]A[gen] Entrados 
I 

[ac]A[gen] per (36a) 

per (32a) 
=(31) 

A la línia superior de (38) apareixen els grups amb un argument sintáctic NEU de 
(35). La segona línia mostra l'efecte de la regla (36a), que, al seu torn, alimenta la regla 
de Fusió del Datiu (32a) en les dues columnes de mes a l'esquerra, (38a, b), com es 
mostra a la tercera línia. Com a resultat, obtenim les realitzacions fonológiques ja 
familiars, /lzi/ i /li/. Aquests resultáis corresponen exactament a les manifestacions 
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superficials deis grups d'arguments sintáctics de neutre i de datiu, que apareixien a la 
columna de mes a la dreta de (35). 

Per comoditat visual, elimino aqüestes caselles de (35) i trasllado els grups 
neutralitzats de (38c, d) a les caselles corresponents d'Acusatiu. Tot aixó depara el 
quadre redui't que mostrem a (39): 

(39) 

a. 

b. 

c. 

d. 

e. 

DATPL 

DAT 

ACPL 

AC/N 

GEN 

GEN 

lzni 

ni 

lzi 

li 

ni 

LOC 

lzi 

li 

lzi 

li 

A continuado explico per qué la major part de les caselles de (39) son idéntiques 
ais clítics simples de DAT /lzi/ i /li/: 

(40) Kas Oblic de Defecte 
a. b. 

[loc]A[dat, pl] 
4 

[dat]A[dat, pl] 
4 

[dat, dat, pl] 
= [dat, pl] 

/lzi/ 

e. 

[gen]A[ac, pl] 

[dat]A[ac, pl] 
4 

[dat, ac, pl] 
/lzi/ 

[loc]A[dat] 
4 

[dat]A[dat] 
4 

[dat, dat] 
= [dat] 

/li/ 

f. 

[gen]A[neu] 
[gen]A[ac] 
4 

[dat]A[ac] 
4 

[dat, ac] 
/li/ 

[loc]A[ac, pl] 
4 

[dat]A[ac, pl] 
4 

[dat, ac, pl] 

/lzi/ 

(38d) 

per (36b) 

per (32a) 
= 31 

[loc]A[neu] 
[loc]A[ac] 
4 

[dat]A[ac] 
4 

[dat, ac] 

/li/ 

(38c) 

per (36b) 

per (32a) 

= (31) 

Primerament, he traslladat la derivació incompleta de (38c) a (40d). Per tant, les 
entrades de (40a-d) corresponen a totes les caselles de (39) que teñen un argument 
Locatiu. D'una manera semblant, he traslladat la derivació incompleta de (38d) a (40f); 
consegüentment, les entrades de (40e, f) corresponen a les dues caselles de (39) amb 
arguments de Genitiu i Acusatiu. En el primer pas derivatiu de (40) s'aplica la regla de 
Kas Oblic de Defecte de (36b) a totes les entrades, tot canviant-hi [loe] i [gen] per [dat]. 
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Així, aquesta operario alimenta la Fusió del Datiu (32a), l'efecte de la qual es mostra 
en el pas segiient. Les realitzacíons fonológiques son una altra vegada ftzil i /li/. Les 
descripcions estructuráis resultants corresponen exactament a les formes que apareixen 
en la columna de mes a la dreta de (39) i també les formes que teñen un argument 
Acusatiu en la primera columna. . 

A (41) resumeixo totes les neutralitzacions justificades fins ara. Les caselles afec-
tades s'han traslladat a una columna encapcalada per DAT(AC), indi-cació que ens 
recorda que les formes fonológiques d'aquesta columna, independentment de quin 
siguí el seu origen sintáctic, correponen tant a les formes deis arguments DAT i AC 
agrupades com a les formes de DAT ailladament. 

(41) 

DATPL 

DAT 

GEN 

GEN 

lzni 

ni 

ni 

DAT(AC) 

lzi 

li 

(32) Potserelslectorsneces-
siten en aquest punt la confirma
do que totes les seqüéncies de 
(35) que no es documenten son 
ben formades com a series fono
lógiques. Per exemple, [anliz] i 
[lizan] serien realitzacíons foneti-
cament impecables de les agrupa-
cions transpatents */n-liz/ i */liz-
n/, de la mateixa manera que [anli] 
i flin] ho serien de */n-li/ i */li-n/. 
De fet, [lin] és una forma que es 
documenta en alguns dialectes (en 
valencia, p. ex.) pero no ho fa en 
barceloní. 

(33) Óbviament, la regla de 
Kas Oblic de Dcfccte no ha de 
canviar íes dues ocurréncies de 
[gen] de l'entrada per [dat]. Ha 
d'haver-hi algún principi de 
disjuntivitat que garanteixi el re-
sultat corréete, pero a hores d'ara 
no sabría establir aquest principi 
amb precisió. 

S'han redu'ít les 13 caselles aparentment caótiques que hi havia sota la doble línia 
a (35) a les cinc de (41). Únicament les dues regles de Kas de Defecte de (36) i el procés 
independentment motivat de Fusió del Datiu de (32a) han jugat un paper en aquesta 
reducció. D' una manera sumament simple i general, hem donat compte, dones, de tots 
els grups clítics sintétics del barceloní, tret de la columna de l'esquerra de (41), la 
corresponent al genitiu. 

Les tres formes restants son molt enigmátiques. La forma /lzni/ no és una concate-
nació lineal deis seus components sintáctics -el DAT PL ftzil i el GEN /n/-, en cap de 
les dues ordenacions possibles, ja que Ai/ apareix a l'interior de /lzi/. La forma 
corresponent del singular sembla també estranya, perqué no és /lzni/ sense la marca de 
plural lzi, pero tampoc no es correspon amb cap de les ordenacions del datiu singular 
/li/ mes el genitiu /n/. Per acabar, la combinació GENAGEN /ni/ és sorprenent, peí fet 
de no ser simplement /n+n/, que hauria donat en principi un resultat [nan], impecable 
des d'un punt de vista fonétic.32 

Podem reduir immedialament dos d'aquests problemes a un de sol, com reflectim 
a (42): 

(42) [gen]A[genl 
i 

[dat]A[gen] per mitjá de (36b) 

La regla de Kas Oblic. de Defecte de (36b) neutralitza els grups [gen] A[gen] amb els 
grups [dat]A[gen], tot explicant així, si mes no, perqué ¡es dues formes /ni/ de (41) son 
idéntiques.33 Comprovarem ara com aquesta forma fonológica deriva automáticament 
deis mecanismes descriptius ja establerts. 
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Els grups DAT^üBN, tanl si s'originen en l'estructura sintáctica com si provenen 
de 1'actuario de (36b) -cfr. (42)-, están subjectes a la Fusió de Datiu. Com hem vist 
anteriormenl, el resultaL d'aquesla operació és un clític simple. Kn el cas que ara ens 
ocupa, aquest clític simple té, óbviament, els trets que presentem a (43): 

(43) dat 
gen 

Respecte de (43) sorgeixen dues qüestions: en primer lloc, quina estructura 
jerárquica ha de proj ectar aquesta combinado de trets, i, en segon lloc, de quina manera 
s'ha de rcalitzar fonológicament aqucixa estructura jerárquica. Les respostes a amb 
dues qüestions son molt simples; les reuneixo a (44): 

(44) 

L'estructura jerárquica de (44) és justament l'estructura independentment motiva
da de (28), i les matrius f onológiques /n/ i /i/ son les que forneix la llista del Léxic i també 
están motivades independentment. L' estructura de (44) revela una de les claus básiques 
per entendre el sistema deis clítics del barceloní, co és, que els trets [gen] i [dat] poden 
realitzar-se fonológicament tots dos en un clític simple, ja que no hi ha cap mena de 
competencia entre elements del Léxic per representar-los: el genitiu /n/ es realitza com 
un radical mentre que el datiu /i/ ha d'ocupar la posició de sut'ix de kas. 

L'única forma que queda per explicar és /lzni/, corresponent a la combinació DAT 
PLAGEN. Com era d'esperar, aquest grup presenta la descripció estructural per a 
l'actuació de la Fusió del Datiu (32a). A (45) mostrem l'efecte d'aquesta fusió en el cas 
que estem considerant: 

(45) rlar 

Pl_ 

A 

¡i 
"dar 
gen 

-Pl_ 

gen 
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La forma superficial correcta pot ser derivada sotmetent el resultat de sortida de (45) 
a la regla de Fissió del genitiu que presentem a (46a). Com s'indica a (46b), aquest 
procés produeix dos feixos de trets, cap deis quals no és idéntic a les entrades de (45): 

(46) a. Fissió del Genitiu 
gen 
Pl 

• [pl]A[gcn] 

dat 
gen 
Pl 

u 
M dat 

gen 

Els mateixos principis de formació de paraules que s'encarreguen de les estructures 
jerárquiques de (12), (28) i (44) garanteixen que la sortida de (46) s'assocü amb 
l'estructura presentada a (47), on incloc també el resultat de la inserció del Léxic: 

(47) 

En el clític de mes a 1' esquerra, la subllista del Léxic (20a) forneix /l/ com el radical 
de defecte i (20b) associa /z/ a la posició de nombre (#), com era d'esperar. El 
constituent K queda buit perqué no hi ha cap tret de kas present en aquest arbre. En el 
clític de la dreta, la subllista (20d) proporciona /n/ com a representant del [genj, 1 'espai 
de nombre és buit, i (20d) omple K amb /i/ PJI qualitat de realització del [dat], 
exactament com estava previst. 

La realització fonológica del segon clític del grup de (47) es, naturalment, idéntica 
a la del clític simple de (44). Veiem, dones, que, quan les enlrades sintáctiques 
[dat, pl]A[gen] i [dat]A[gen] son sotmeses al procés -independentment motivat- de 
Fusió del Datiu i a laFissió del Datiu de (46a) -en cas que es pugui aplicar-, els resultats 
/ni/ i /lzni/, que a primera vista semblen arbitraris, es deriven sense necessitat d'altres 
mecanismes addicionals. 

Per concloure, tornarem al fascinant cas deis grups amb un clític sobrer iHustrat a 
(4b) i que ara repetim per comoditat a (48a). Els elements termináis sintácticament 
motivats son una matriu corresponent a un datiu ctic de la segona persona singular i una 
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altra que correspon al reflexiu de la primera persona singular, tal com se suggereix a 
(48b):34 

(48) a. Ser íed mr "escaparé 

2na pers 
dat 

Ira pers 
ref 

La regla de Fissió del Reflexiu (49a) converteix (48b) en (49b), i la inserció deis 
elements del Léxic en (49b) produeix (49c): 

(49) a. Fissió del 
[apers] A 

[Ppers; 
b. [2na pers 
c. [2na pers 

X 

Reflej 
ref 

Ppers 

11 
A [, 

A [ 
A [ 

du: 

ef] 
ra pers] A [ref] 
ra persl A [ref] 

X X 

A (50) es formulen els principis que presumptament ordenen els elements del grup 
de (49c). Com es pot comprovar a (51), aquests principis donen l'ordre desitjat, s-t-m?5 

(50) a. *[cl]-Ls] 
b. *[lrapersj-[2napers] 

(51) [ref]-[2napers]-[ Ira pers] 

XX l 
s t m 

D'acord amb (50a) el clític realitzat fonológicament com a /s/ -sigui quin sigui el 
seu origen sintáctic- no pot anar precedit per cap clític en el mateix grup,36 i, d'acord 
amb (50b), un clític de segona persona no pot seguí r un clític de primera persona -sigui 
quin sigui el seu nombre, cas, paper sintáctic, etc. 

Fet i fet, els grups de clítics de la mena deis presentáis a (48) son bastant 
alliconadors; primerament, perqué palesen d'una manera mes clara que cap altre grup 
que la fissió és una opcració morfológica imprescindible, i, segonament, perqué 
proporcionen una bona il-lustració de com funciona la linearització deis clítics. Els 
principis del tipus mostrat a (50) -en els quals les propietats exclusivament sintactiques 
no juguen cap paper- son necessaris i suficients per establir totes les ordenacions 
obligatóries en les aproximadament 150 combinacions de clítics fonológicament 
distintes (cfr. Mascará 1986) que es poden documentar en barceloní. 

(34) Mascaré (1986) i Bo-
net (1991) presenten discussions 
addicionals sobre les condicions 
desencadenants del fenomen. 

(35) Harris (1993) conté una 
discussió addicional de l'ordena-
ció deis clítics en espanyol. 

(36) Aquesta formulado 
també exclou correctament les se-
qüencies s-s. 
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6. ESTRUCTURA DELS CONSTITUENTS INTERNS DE LA PARAULA; 
DETALLS ADDICIONALS 

Que les paraules en general i els clítics del barceloní i de l'espanyol en particular 
teñen una estructura interna com la presentada a (2), (12), (27), (28), (44) i (47), és una 
afirmado imprescindible per a la present análisi, i una afirmació que, a mes, no sembla 
que pugui ser qüestionada seriosament. Mentre que és obvi que alguns elements 
d' aquesta estructura (v.g., els trets per ais casos datiu i acusaliu) j uguen un paper crucial 
en la sintaxi, la motivado purament sintáctica per a l'organització jerárquica de les 
paraules és poc clara. La qüestió apropósit de quins elements en concret de l'estructura 
de la paraula son simplement projectats de l'Estructura-S a l'EM i quins son generats 
en l'EM román així en la major part deis casos sense solució en el moment actual. 

He afirmat anteriorment que el constituent MC illustrat per primer cop a (12) no 
tenia motivado sintáctica, i que, per tant, era generat a l'EM. Una prova mes concloent 
a favor de la generado de l'estructura interna de la paraula a l'EM la constitueix el clític 
sobrer de tercera persona se presentat a (4) i (48), que apareix com a resultat de la Fissió 
del reflexiu. En aquest cas, l'element terminal d'un clític sencer sense motivado 
sintáctica (i no própiament una part d' un clític, com era el MC) apareix per primer cop 
a 1' EM, on se li ha de proporcionar una estructura de constituents apropiada - i ha de ser 
ordenat respecte de la resta de clítics presents. 

La regla de Fusió del Datiu (32a) proporciona una altra perspectiva del problema. 
Considereu primer que l'actuació d'aquesta regla ha de ser retardada fins que la regla 
d'Empobriment (16) elimini els trets de kas, garantint d'aquesta manera -correcta-
ment- que els clítics de primera i segona persona no es fusionin. És a dir, la Fusió del 
Datiu té lloc a l'EM; no és una operado sintáctica. Ara bé, l'operació formal de fusió, 
presentada esquemáticament a (7c), és molt senzilla quan s'aplica a feixos de trets, com 
il-lustrávem a (32b). Suposeu, pero, que l'EM rep de 1'Estructura-S esquemes arboris 
com els de (52a), esquemes que la Fusió del Datiu ha de convertir (després de 1' operació 
d'Empobriment) en l'estructura presentada a (52b): 

(52) a. SK A SK 

arrel # K arrcl # K 
U (pl) [ac] [] (pl) [dat] 

b. SK 

[ 1 (PD fac 
|dat| 
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En aquest cas, la fusió arbória pol ser duta a terme de la següent manera: es 
construeix un arbre simple de sortida en el qual es copien tots els trets pertanyents ais 
arbres d'entrada, lot tenint en compte les condicions debona formació (és a dir, els trets 
son copiats ais constituents escaients). 

D' altres casos proporcionen perspectives noves. Especialment intcrcssants son els 
anomenats clítics "adverbials" de GEN i LOC, la sintaxi deis quals -en un sentit laxe-
inclou evidenLment les frases preposicionals i adverbials. Quina mena d'estructura 
jerárquica passa de l'Estructura-S a l'EM en el cas d' aquests clítics, i quins constructes 
arboris de les operacions estructuráis de l'EM de (7) s'hi requercixen? No tinc resposta 
per a aqüestes qüestions. L' objectiu d' aquesta breu secció era simplementparar esment 
en una área en la qual es fa necessária una collaboració considerable de les dues 
disciplines, la sintaxi i la morfología. 

7. RRSUM ICONCLUSIÓ 

El present estudi adopta els principis fonamentals del marc de treball teóric bastit 
a Halle & Marantz (1993, 1994) i a Harris (1993), anomenat Morfología Distribuida. 
En el material de l'espanyol analitzat aquí, les modificacions deis elements termináis 
corresponents ais clítics en 1'Estructura-S resulten principalmenL de 1'operació familiar 
d'Adjunció i, en especial, de l'Empobriment que té lloc al component de l'Estructura 
Morfológica. Permeteu-me examinar algunes conseqüéncies d'aquest darrer procés. 

Recordeu que tots els elements que teñen els trets sintáctics [2na pers, pl] aparei-
xen supetficialment ais dialecles d'Hispanoamérica com les corresponents formes 
de tercera persona. La regla d'empobriment de (14), que treu [2na pers] en el context 
[pl], dona compte d'aquest feL Els dialectes hispanoamericans no teñen tampoc 
necessitat d'una entrada al Léxic per al clític OÍ. Óbviament, la inexistencia d'aquesta 
entrada al Léxic no explica per ella mateixa la mancanca del pronom (no clític) del 
nominatiu de la segona persona plural vosotros, el possessiu vuestro, els imperatius del 
plural, etc., en els dialectes hispanoamericans. I el que és mes interessant encara, la falta 
d' una entrada al Léxic per al clític os no explica per ella mateixa les dades deis clítics; 
la regla (14) també és necessária. Sense aquesta operació d'Empobriment no hi hauria 
cap rao fonamentada per no esperar que els clítics [2na pers, pl] que passessin de 
l'Estructura-S es realitzessin com a te, Túnica entrada del Diccionari per a la segona 
persona. Grades alaregla (14), pero, te no pot remplacar os, ates que cap clític del plural 
no pot teñir el tret [2na pers] en el moment de la inserció del léxic. La regla (14), per 
tant, no sois dona compte del fet que ais dialectes hispanoamericans manqui os (i 
vosotros, vuestros, etc.), sino que també explica per qué els clítics cspccificats sintác-
ticament com a [2na pers, pl] teñen realitzacions homófones a les deis clítics de tercera 
persona los/las/les -completats amb les distincions de kas que manquen a os-, en 
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(37) Bonct (en preparado) 
és una reformulació d'algunes 
parts de Bonet (1991). L' abast em
pine de] present treball no coinci-
deix amb cap deis dos treballs de 
Bonet, els quals, al sen torn, tam-
poc no coincideixen entre ells. I,a 
tesi doctoral n'cs, de bon tros, el 
mes comprensiu, 

(38) D'aquestamanera, l'es-
tatus deis arbres de Bonet (1991) 
no és el mateix que el de (37), que 
és una plasmado granea de les 
relaeions suposades entre els 

comptes de qualsevol altra serie fonológica arbitraria: /- és 1' únic element del Léxic que 
pot ser inserir en les termináis deis clítics que teñen espccificacions per a kas, pero no 
per a persona. A mes a mes, és fácil comprovar com la mateixa explicado preveu 
automáticament que el se espuri sigui 1' única realització possible d'un clític especificat 
sintácticament com a [2na pers, pl] quan s' agrupi amb un clític AC de tercera persona. 
Tots els resultáis correctes revisats en aquest parágraf son generats sense necessitat de 
postular nous mecanismes ad hoc. Encara mes, serien necessaris mecanismes ad hoc 
per evitar que es generessin aquests resultats. 

Peí que fa al barceloní, el present estudi segueix Bonet (1991) en alguns aspectes, 
pero se'n separa en d'altres.37 Per exemplc, la premissa fonamental del present treball 
-que la forma i la distribució deis clítics pronominals i adverbials del barceloní están 
determinades essencialment per principis morfológics mes que no pas sintáctics o 
fonológics- és una intuido de Bonet. La noció d' Empobriment morfologic pren també 
una forma clara al seu treball. Concretament, les regles de Kas Directe i Oblic de 
Defecte (36a, b), centráis en la nostra analisi, teñen en les regles de desassociació (13a, 
b) de Bonet (1991:90) uns predecessors funcionáis, encara que el context formal sigui 
diferent. D'altra banda, no comparteixo la visió de Bonet respecte de les entitats 
teóriques a les quals s'apliquen rempobriment i altres operacions morfológiques. 
Bonet postula dues entitats d'aquest tipus, cadascuna d'elles associada amb un 
procediment especial de projecció: (i) configuracions de trets morfológics a mode 
d'arbres, i (ii) el patró (témplate, en anglés). En esséncia, les propietats sintáctiques 
rellevants deis clítics son projectades a les configuracions arbóries; aqüestes darreres 
se sotmeten a una operació d'empobriment i, aleshores, es projecten al patró, que 
determina l'ordre lineal deis elements superficials. 

I,es configuracions arbóries de Bonet son un mecanisme nou; contenen conjunts 
heterogenis de trets que semblen establir entre ells relaeions no restringides; per 
exemple, el tret casual [oblic] depén deltret [3ra pers]; al seu torn, el tret de genere [fcml 
depén de [3ra pers] en un dialecte, pero depén d'un tret [argument] ad hoc en un altre 
dialecte. Per dir-ho breument, les propietats d'aquests arbres son especifiques de cada 
dialecte i no semblen derivar o estar relacionades amb cap propietat independentment 
establerta del barceloní o de la Gramática Universal.38 El conjunt arbre-patró (mes un 
"lector" léxic o procediment d'inserció del léxic, que no afecta aquesta discussió) no 
és suficient per donar compte deis resultats de sortida requerits. Ha de ser també 
invocada una "regla morfofonológica" ad hoc, que elideix l\l immediatament davant 
de ¡ni després de la lectura i la lincarització per mitjá del patró, pero aquesta regla només 
actúa en el cas que cada segment sigui la realització d'un clític (Bonet 1991: 94; regla 
(18)). Aquesta complicació descriptiva tampoc no és necessária. Se'n pot prescindir si 
1'analisi presentada en les seccions anteriors apunta en la direcció adequada. Mes 
concretament, tot el treball efectuat per les configuracions arbóries ad hoc, el patró i les 
seves respectives projeccions pot ser repartit, com hem descrit en les seccions 
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precedents d'una manera detallada, entre una serie de mecanismes motivats indepen-
dentment. Entre aquests darrers s'inclouen, en concret, l'estructura internajerarquitza-
da de constitucnts que cls clítics comparteixen amb la resta de formes no verbals ((12), 
(28), (44), (47)); les operacions estructuráis d'Empobriment, Adjunció, Fusió i Fissió 
(7a-d); les rclacions universals de marcatge entre els casos (37), i restriccions molt 
simples respecte de l'ordenació deis clítics (50).39 

En definitiva, 1' objectiu principal d'aquest estudi és oferir una penetrant análisi del 
complex i estrany comportament deis clítics i deis grups de clítics en espanyol i en 
barceloní dins d'un marc teóric tant restrictiu com sigui possible. La teoria de la Morfo
logía Distribuida (MD) lé les propietats idónies per permetre aquesta análisi. La MD 
és restringida, sobretot, peí fet que, en trobar-se entre TES i la FF, ha de satisfer les 
condicions frontereres de totes dues. La MD només realitza les operacions estrictament 
necessáries sobre estructures motivades independentment per raons sintáctiques i 
semánliques, i requerides per raons fonológiques independents.40 

JAMES HARRIS 

Massachusetts Institute of Technology, Estats Units 
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