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1. La gramática tradicional considera com a irregularitat qualsevol variació que es
produeix en la conjugado d'un verb en relació a la forma corresponent del scu
paradigma, és a dir, del seu model morfológic. Entén el paradigma verbal com el
desplegament gramaticalment ordenat de les formes propies d' un verb de comportament
morfológic tipus, i concep les formes verbals que el configuren com associacions d'una
arrel i d'una terminado. L'arrel, que representa el verb, apareix com una forma única
i invariable; les terminacions, que representen les categories gramaticals implicades en
la forma verbal en cada cas, apareixen, per definido, com a formes diferents d'un cas
a un altre. Rcdu'it a arrel i terminacions, en termes formáis, i al marge d'altres
consideracions, un paradigma verbal és la combinado d'una forma única, que actúa
com a arrel, amb un cert nombre de formes diverses, en fundó de les categories
gramaticals en presencia, que actúen com a terminacions.
Dins aquest esquema teóric, es contemplen dos tipus básics d'irregularitats: les que
afecten l'arrel i les que afecten les terminacions. Un verb será irregular des del punt de
vista de les terminacions si conté, en la seva flexió, una o mes formes la terminado de
les quals no s'ajusten ales corresponents en el paradigma. En aquest cas, la irregularitat
es manifesta en la falta d'identitat entre terminacions; i, mes concretament, en la falta
d'identitat entre terminacions propies d'un verb i les terminacions corresponents en el
paradigma. Un verb será irregular, per contra, des del punt de vista de 1' arrel, si presenta
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variacions de forma per a la mateixa arrel o si presenta com a arrel formes alternatives.
En aquest cas, la irregularitat es manifesta també en la falta d' identitat formal; ara, pero,
la referencia no es busca pas en les formes del paradigma -tots els verbs serien
irregulars, en aquest cas- sino en les formes del mateix verb.
Cal observar que els dos tipus d'irregularitat verbal esmentats no son de la mateixa
naturalesa. En el cas de la irregularitat relacionada amb les terminacions verbals, el
paradigma actúa com a referencia estricta: les terminacions d'un verb determinat
segueixen les del paradigma o no les segueixen; si les segueixen en totes les formes, el
verb és, des del punt de vista de les terminacions, regular; en el supósit contrari, el verb
és irregular. En el cas de la irregularitat relacionada amb 1' arrel, en canvi, el paradigma
només actúa com a referencia quantitativa: l'arrcl d'un verb determinat té una sola
forma, com el paradigma, o mes d'una forma -si en té una sola, el verb és, des del punt
de vista de l'arrcl, regular; en el supósit contrari, el verb es irregular. La irregularitat
peí que fa a les terminacions consisteix en el fet que les terminacions d'un verb
determinat no coincideixin amb unes formes concretes -que venen donades com a
terminacions del paradigma-; la irregularitat peí que fa a 1' arrel consisteix en el fet que
el verb tingui mes d'una forma com a arrel.
El concepte d'irregularitat, pero, no és un concepte autónom: depén del concepte
de regularitat. La irregularitat és, de fet, la infracció de la regularitat. L'ámbit
d'aplicació de la irregularitat ha de coincidir estrictament amb l'ámbit d'aplicació de
la regularitat: on no hi ha regularitat, la irregularitat no hi té lloc. En tractar tot el
paradigma verbal, 1'arrel i les terminacions, com a susceptible d'infracció, i, dones,
d'irregularitat, la gramática tradicional suposa implícitament que tot el paradigma és
ámbit de regularitat. I no sembla que aquesta posició tingui res a veure amb la realitat
de les coses.
La regularitat és la cara alternativa de la generalització. Només es pot considerar
regular alio que és general, és a dir, alió que reocorre en un nombre considerable de
casos. I, que és general?, qué reocorre en un nombre considerable de casos deis
elements que configuren el paradigma? Certament, 1'arrel no. Cada verb presenta com
a arrel una forma propia, que el diferencia formalment de tots els altres verbs. La forma
que apareix com a arrel en un paradigma constitueix l'element diferencial del verb en
relació a tots els verbs que segueixen el seu esquema, i que pertanyen a la mateixa classe
formal. Des d'un punt de vista própiament formal, no hi ha, dones, res de general, de
recurrent, en 1'arrel del paradigma.
Els elements generáis, els elements recurrents, del paradigma es troben únicament
i exclusivament en les formes de les seves terminacions. Un verb pot actuar com a
paradigma, i, dones, com a model d'una classe formal de verbs, peí fet que les formes
de les seves terminacions coincideixen amb les formes de les terminacions d'un conjunt
ampli de verbs; dit en altres termes, peí fet que les formes de les seves terminacions son
recurrents en altres verbs, o, encara, peí fet que les formes de les seves terminacions
expressen el que té de general una classe formal de verbs.
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Vistes les coses així, i donada la coincidencia conceptual entre regularitat i
generalització, l'ámbit en qué s' aplica la regularitat ha de ser el mateix que l'ámbit en
qué s'aplica la generalització, En el cas del paradigma verbal, 1'ámbit en qué s' apliquen
les generalitzacions queda reduít al de les terminacions, i aquest ha de ser, i no pot ser
un altre, rámbit en qué s'aplica la regularitat. I donada la coincidencia entre l'ámbit
d' aplicado de la regularitat i 1' ámbit d'aplicació de la irregularitat, les terminacions son
també 1' únic ámbit en qué la irregularitat, com a infracció de la regularitat, pot teñir lloc.
Respecte al paradigma, és cert, i com contempla la gramática tradicional, que es
poden produir per part deis verbs desviacions que afecten l'arrel i desviacions que
afecten les terminacions. En tots dos casos, i donat el carácter modélic del paradigma,
es tracta d'atipicitats en la conjugado deis verbs. Mentre, pero, que, en el primer cas,
les desviacions respecte al model son meres atipicitats, per tal com no afecten
generalitzacions formáis, en el segon cas, son, a mes d'atipicitats, autentiques
irregularitats. En tractar totes les desviacions verbals en relació al paradigma com a
irregularítats, la gramática tradicional trivialitza el concepte d'irregularitat, i atesa la
relació lógica entre atipicitat i irregularitat -tota irregularitat és una atipicitat, pero no
tota atipicitat és una irregularitat- reducix, de fet, totes les irregularitats a meres
atipicitats. Reducció que resulta, des d'un punt de vista mínimament rigores,
completament inacceptable.

2. La distinció entre arrel i terminacions verbals a efectes de regulan tat i d' irregularitat,
mal formulada en el cas de la gramática tradicional -en part per les mateixes
característiques del paradigma-, troba un marc adequat en la gramática generativa, amb
la di ferenciació básica, en el context de quaísevol llengua, entre elements predictibles
i elements impredictibles. Elements predictibles son aquells que, peí fet de ser generáis
-i, dones, de ser recurrents-poden ser predits per mitjá de regles. Elements impredictibles
son aquells que, peí fet de no ser generáis i, dones, de no ser recurrents- no admetcn
predicció. Els elements predicables es recullen en forma de regles en la gramática de
la llengua; els elements impredictibles es recullen en forma de característiques en
1'entrada corresponent del lexicó de la llengua. Tot alió que és predicable, i s'ajusta a
una regla, és regular. L'ámbit de la predicció és l'ámbit de la regularitat, i, per raons
obvies, es també l'ámbit de la irregularitat. Mes enllá d'aquest ámbit només hi ha
peculiaritats o idiosincrásies. Des d'aquesta posició teórica, i en el terreny del verb, la
irregularitat queda limitada a les terminacions. L'arrel, que no és susceptible de
regularitat, tampoc no ho és d' irregularitat. Pertany al domini de la idiosincrasia, de les
particularitats.

3. Situats en el terreny de 1'arrel, i amb independencia del marc teóric que s'adopti,
és un fet que alguns verbs només presenten una sola forma com a arre] i d'altres en
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presenten mes d' una. En el cas de la gramática tradicional, basada en la llengua escrita,
fonologitzada en molts aspectes, els verbs que presenten una sola forma com a artel son
ámpliament majoritaris. Els verbs paradigmátics, extrets d'aquesta majoria i models
d'aquesta majoria, son també, dbviament, verbs amb una sola forma com a arrel.
En el cas de la gramática generativa, basada en la llengua parlada i en el pía fonétic,
els verbs amb mes d'una forma com a arrel constitueixen majoria. En el pía l'onológic,
en can vi, la majoria es decanta estrepitosament cap a la banda contraria; és a dir, cap
a la banda deis verbs amb una sola forma com a arrel. Verbs com ara cantar, perdre i
sentir son, fonéticament parlant, verbs amb mes d'una forma com a arrel -['kant],
[kant]; ['perd], [psr5], ['per]; i L'sent], [ssnt] i ['sen].1 Eonológicament parlant, per
contra, son verbs amb una sola forma com a arrel -/'kant/, /'perd/ i /'sent/. Donat un
sistema de regles fonológiques que transporti de les representacions fonológiques deis
verbs a les seves representacions fonétiques -és a dir, de les representacions
impredictibles deis verbs a les seves representacions predictibles-, les representacions
fonologiques son les úniques que es poden considerar relie vants a efectes de classificació
deis verbs, des del punt de vista del nombre de formes que actúen com a arrel. Les
formes fonétiques son, dins aquest esquema, meres formes derivades de les formes
fonologiques, i s'expliquen per l'acció de les regles fonologiques sobre les formes
fonológiques. Son, ras i curt, la cara real d'unes formes ideáis básiques.
Un verb del tipus cantar, per posar un exemple, és un verb amb una sola forma com
a arrel, /'kant/, per bé que, fonéticament parlant, la posició arrel aparegui coberta per
dues formes, ['kant] i [kant]. La duplicitat de les formes fonétiques en relació a la unitat
de la forma fonológica s'explica per la regla de desaccentuació i per la de reducció
vocálica, que converteix, en posició átona, les vocals /'a, 'e, 'e/ en [a].
Un verb del tipus teñir, per pesar un altre exemple, és un verb amb dues formes com
a arrel, /'ten/ i /'tin/, per bé que, una vegada mes, la posició arrel aparegui coberta per
mes formes, ara per sis: ['ten], [ton], ['te], [tin], [tirj] i ['tirj]. Les formes/'ten/i/'tin/son
impredictibles entre si, per tal com, tret del cas deis verbs teñir -/'ten/ i /'tin/- i venir
-/'ben/ i /'bin/- no n'hi ha cap altre que presentí una alternanca [éj / [í] en el mateix
context. En no haver-hi predictibilitat possible d'una forma en relació a i'altra, ni de
totes dues en relació a una tercera, les formes /'ten/ i /'tin/ han de ser considerades una
i altra com a independents. La multiplicitat de les formes fonétiques enfront de la
duplicitat de les formes fonologiques s'explica, en aquest cas, per un conjunt de regles
fonológiques que, incidint sobre la forma /'ten/ o sobre la forma /'tin/, produeixen les
formes fonétiques corresponents. El pas de /'ten/ a llsn] s'explica per les regles de
desaccentuació i de reducció vocálica esmentades anteriorment; el pas de /'ten/ a ['te]
s'explica per la regla de caiguda de la nasal M final precedida de vocal tónica -que,
reduida a l'ámbit deis elements nomináis, funciona excepcionalment en el cas deis
verbs teñir i venir; el pas de /'tin/ a ['tirj] s'explica per la regla d'assimüació de !a nasal
/n/ al punt d'articulació de la consonant següent, i el pas de /'tin/ a [tin] i a [tirj] per
aquesta mateixa regla i per la regla de desaccentuació.
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L'entrada léxica del verb cantar, dones, haurá de contenir, peí que fa a la
representado del verb, una sola i única forma, /'kant/, que ocorrerá indefcctiblement en
la posició arrel en totes les formes propies del verb i que esdevindrá fonéticament ['kantj
o [kant] en funció del context fonología L'entrada léxica del verb teñir, per contra,
haura de contenir, peí que fa a la representació del verb, dues formes, /'ten/ i /'tin/, que
ocorreran indefectiblement, una o l'altra, en totes les formes propios del verb i que
esdevindran fonéticament ['ten], [tan], ['te] -en el cas de /'ten/- i [tin], ['tirj], [tirjj -en
el cas de /'tin/- en funció també del context fonológic. A diferencia del verb cantar,
pero, i peí fet de ser dues les formes básiques que actúen com a arrel en el verb teñir,
caldrá preveure en quins contextos ocorre una forma i en quins ocorre l'altra. Aquesta
previsió no es pot fer sobre la base del context fonológic, que no té cap incidencia en
la selecció de la forma convenient. S'ha de fer sobre la base del context morfológic.
Com que es tracta d'una previsió necessária que no es pot aconseguir per mitjá de cap
regla, s'haura d'incloure a l'entrada léxica corresponent al verb. Enteses les coses així,
les entrades léxiques corresponents ais verbs cantar i teñir, i a tall d'exemple, hauran
de ser, peí que respecta a la forma de F arrel, del tipus següent:
(1)

cantar
/'kant/

teñir
/'ten/

indicatiu, present -excepte 1, [-plural"
passat, indicatiu
imperatiu -excepte 3 i 1, [+plural]
infinitiu
gerundi

/'tin/
Cal constatar, en relació a entrades léxiques com les esmentades, que, situats en el
terreny de la distintió lingüística predictibilitat-impredictibilitat, tan impredictible
resulta que el verb cantar presentí una sola forma com a arrel com que el verb teñir en
presentí dues. No hi ha cap rao, a part de la rcalitat deis fets, que faci pensar que les coses
no haurien pogut ser d'una altra manera. El que determina que l'entrada léxica
corresponent a cantar sembli mes prcdictible, peí que fa al nombre de formes
corresponents a Farrel, que l'entrada léxica de teñir és el fet que, estadístícament
parlant i des del punt de vista esmentat, casos com els del verb cantar son mes freqüents
que no pas casos coméis del verb teñir. En termes estrictament lingüístics, pero, aquesta
suposada 'regularitat' es una mera il-lusió. De res no serveix, en efecte, de saber que
la majoria de verbs teñen una sola forma básica com a arrel si del que es tracta és de teñir
una informado explícita de les formes que actúen com a arrel en cadascun deis verbs.
Donat un verb determinat, x, cap regla no pot establir de forma precisa si tindra com a
arrel una forma o mes d'una, i molt menys encara de quina forma o de quines formes
es tractará.
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Tot 1' ámbit estructural de 1' arrel verbal és ámbit d' idiosincrasia, de peculiaritats. No
hi ha regularitat formal, i, dones, no hi pot haver tampoc irregularitat formal. A tot
estirar, i fent un ús molt lax del concepte de regularitat, es pot parlar, peí que fa a aquest
ámbit, d'irregularitat estadística, que és una altra manera de referir-sc al que abans, i
en relació al paradigma, s'ha denominat atipicitat.

4. En els límits entre 1' arrel i la terminado sorgeixen, en alguns verbs, uns segments
que en uns casos apareixen i en altres no en funció de les característiques morfológiq ues
que se li assignen. Es el cas deis segments /'ejV i /g/, que es troben en certes formes de
verbs com ara servir i beure, respectivament. Aquests verbs, en efecte, presenten una
majoria de formes del tipus [sar'Pim], d'una banda, i del tipus [bs'fjem] i f'bews], d'una
altra, que alternen amb formes del tipus Ls9r'j3ef9n] i [ba'ysni], respectivament. Els
verbs que presenten aquests segments son, a efectes de terminació, idéntics a d'altres
que no els presenten: els verbs del tipus servir son idéntics ais verbs de tipus sentir i els
verbs del tipus beure son idéntics ais verbs del tipusperdre. Sobre aquesta coincidencia
en la terminació, la gramática tradicional ha traetat els verbs del tipu s servir cora a verbs
regulars, i com a membres de lamateixa classe queels verbs de tipus sentir. Ais primers,
els ha considerat membres d'una subclasse 'impura' -amb extensió de l'arrel o amb
increment-; i, ais segons, d'una subclasse 'pura' -sense extensió de 1'arrel o sense
increment. Sorprenentment, pero, no ha donat el mateix tractament ais verbs del tipus
beure, i els ha considerat, contra tota previsió lógica, com a verbs irregulars en relació
a l'arrel. D'acord amb aquest tractament, els verbs del tipus beure es diferencien deis
verbs del tipus perdre, que actúen com a model, peí fet que 1'arrel deis primers conté,
en alguns casos de la flexió, una forma acabada en consonant velar, és a dir, una forma
velad tzada.
Des d'un punt de vista generatiu, i en termes de regularitat i d'irregularitat, no es
veu cap rao per tractar els verbs del tipus beure de manera diferent de com es tractin els
verbs del tipus servir. Els segments morfológics esmentats /'ejV i /g/, corresponents ais
verbs del tipus servir i ais verbs del tipus beure respectivament, teñen el mateix
comportament formal: l'un i l'altre son complctamcnt predictibles a partir de la
subclasse verbal i de certes unitats gramaticals. Si se suposa que la diferencia morfológica entre els verbs del tipus servir i els verbs del tipus sentir només rau en la
presencia o en l'abséncia del segment /'ejV en certs contextos gramaticals, és raonable
de suposar, com ho ha fet la gramática tradicional, que aquests dos tipus de verbs
convergeixen en classe verbal i divergeixen en subclasse verbal. Donades la seva
pertinenca a la classe verbal [III] i la distinció [+extensió] / [-extensió], els verbs del
tipus seryir es caracteritzaran com a verbs de la subclasse [III, +extensió]; i els verbs
del tipus sentir, com a verbs de la subclasse [III, -extensió]. Semblantment, si se suposa
que la diferencia morfológica entre els verbs de tipus beure i els verbs del tipus perdre
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només rau en la presénci a o en ]' abséncia del segment/g/ en certs contextos gramaticals,
és raonable, també, de pensar, en desacord ara amb la gramática tradicional, que els
verbs beure i perdre convergeixen en classe verbal i divergeixen en subclasse verbal.
Establerta la pertinenca d' aquests verbs a la classe verbal [II], els verbs del típus beure
es caracteritzen com a verbs de la subclasse [II, +extcnsió]; i els verbs del úpusperdre,
com a verbs de la subclasse [II, - extensió].2
Amb aquesta informació en el léxico -que diferencia, des del punt de vista de
l'extensió, els verbs del tipus servir i els verbs de tipus beure de tota la resta de verbsi estabíerts els contextos gramaticals en que /'ejV i /g/ apareixen, la predicció de
l'ocurréncia d'aquests segments en les formes verbals no presenta cap mena de
problema. Una regla destinada a omplir el forat estructural extensió és suficient, en
col-laboració amb el léxico, per cobrir aquesta funció. Es tracta d'una regla com la
indicada a (3), que opera en estríete acord amb la informació subministrada per entrades
léxiques del tipus (4).
(3)

Extensió —> /'eJY si [III, +exteusió] /

/g/

(4)

(2) El marc teóric adoptat
és el presenrat a Viaplana (1984)
-reeditat i revisat a Viaplana
(1992)-, sobre el verb valencia, i
a Viaplana (1986), sobre el verb
del cátala central. En el marc
generatiu, el segment /'ejV, pe] seu
carácter tónic, ha rebut també e!
tractament de segmenl temátic.
Vegeu, en aquest sentit, Mascará
(1978) i Mascará (1985).

sí [II, +extensió]

cantar

perdre

[I]

[II, -ext]

/

beure
[II, +ext|

present, indicatiu, 1, 2 [plural], 3
present, subjuntiu, 1, 2 [-plural], 3
present, imperatiu, 2 [plural], 3
present, indicatiu, 1 [-plural]
1 [+plural], 3
imperatiu,
subjuntiu
sentir
[III, -ext]

servir
[III, +exf]

Atcsa, dones, la naturalesa comuna del segments /'ejV i /g/, en tant que segments que
actúen com a increment de l'arrel, i atesa també la predictibilitat de l'un i de l'altre, és
raonable d'allargar l'ámbit de la regularitat i de la irregularitat mes enllá de la
terminado, i de suposar que afecta també -i malgrat les vacil-lacions de la gramática
tradicional- el forat estructural extensió.
Adoptada aquesta posició, i acceptada l'existéncia teórica de classes i de subclasses
verbals, cal posar en rellcu de seguida les diferencies que separen la irregularitat peí que
fa a la terminació de la irregularitat peí que fa a l'extensió. El primer tipus d'irrcgularitat
té, per raons obvies, un abast mes ampli que el segon. La irregularitat peí que fa a la
terminació és una irregularitat en relació a la classe verbal; la irregularitat peí que fa a
l'extensió és, per contra, una irregularitat en relació a la subclasse verbal. Un verb pot
ser regular des del punt de vista de la classe verbal i irregular des del punt de vista de
la subclasse verbal, i a la inversa. En tots dos casos, les formes verbals afectades son
manifestament irregulars; el rang d' irregularitat, pero, és, en el primer cas, i per laforca
natural de les coses, mes alt que no pas en el segon. El rang és, aplicat a la irregularitat,
un producte natural de la jerarquització formal.
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5. El rang d'irregularitat no és l'únic gradient sobre el qual es pot mesurar la
irregularitat verbal: l'altre és el grau d'irregularitat. Certes irregularitats verbals son,
per dir-ho així, mes irregulars que no pas unes altres. O, si es prefereix, certes
irregularitats verbals son irregularitats própiament dites -o irregularitats absolutes- i
d' altres son només irregularitats relatives.
El verb teñir, per esmentar un exemple, adopta les formes /te'nim/ i /te'niw/ en els
casos de present, indicatiu, plural, primera persona i segoná persona. El fet que es tracti
d'un verb del tipus beure, i, dones, de la classe formal [II], faria esperar, per a aquests
casos, formes terminades en /'ern/i/'ew/-/be'b£m/,/be'bew/i/per'dem/i/per'dew/. Les
formes indicades, terminades en /'im/ i /'iw/, suposen, doncs.una ruptura en relació al
model en l'ámbit de la regularitat, i per aquest fet i sénse cap reserva poden ser
considerades com a formes irregulars.
Cal observar, pero, el carácter peculiar d'aquest tipus d'irregularitats. Les
terminacions /'im/ i /'iw/, en casos corresponents a present, indicatiu (o subjuntiu),
plural, primera persona i segona persona, son propies del cátala. No son própies,
certament, del verbs de la classe formal [II], a qué pertany el verb teñir, pero ho son,
en canvi, deis verbs de la classe formal [III] - /sen'tim/, /sen'tiw/ i /sar'bim/, /ssr'biw/
. Les formes /te'nim/ i /te'niw/ son irregulars en la mesura en qué el verb teñir es
considerat un verb de la classe formal [II]; si se' 1 considerava un verb de la classe formal
[I1IJ, deixaria automáticament de ser-ho. Les formes /te'nim/ i /te'niw/ son formes
irregulars, dones, en relació a la classe [II]; en relació a la classe [III] son, per contra,
formes perlectament regulars; en altres termes: en la mesura en que son irregulars, les
formes /te'nim/ i /te'niw/ son formes relativament irregulars.
En termes absoluts, les formes /te'nim/ i /te'niw/ son formes verbals regulars. Les
regles necessáries perproduir aqüestes formes son les mateixes que utilitza la gramática
per produir formes del tipus /sen'tim/, /sen'tiw/ i /ssr'bim/, /ssr'biw/. El que les fa
irregulars és el fet, i exclusivament el fet, de pertányer a un verb que es comporta en la
majoria de casos com a membre de la classe formal [II]. Si s'admet que el verb teñir
pertany a dues classes formáis diferents -a la classe [II] i a la classe [III]- i que pertany
a la classe [III] en els casos esmentats (així com l'infinitiu i el gerundi) i a la classe [II]
en tots els altres, la irregularitat própiament dita de les formes esmentades desapareix.
Aqüestes formes passen a ser produ'ídes per regles de la gramática, que, com en la
producció de qualsevol altra forma verbal, s'apliquen, en el pía morfológic, d'acord
amb les característiques de classe i de subclasse formal previstes en 1'entrada léxica
corresponent al verb recollida en el léxico. En el cas eoncret del verb teñir, aqüestes
característiques queden convenientment expressades de la manera indicada en 1' entrada
léxica (5).
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(5)

teñir
/'ten/

/

/'tin/
[III]

/
arreu
/ ( present, indicatiu, 1, 2 [+plural]
inlínitiu
gerundi
imperatiu, 2 [+plural]
[II, + extensiój /
arreu

Enteses les coses així, les irregularitats relatives son el producte de la combinado
d'una mera aLipicitat i d'una regla. En efecte, el fet que un verb pertanyi a mes d'una
classe és un fet atípic i impredictible, com ho és el fet que un verb presentí mes d'una
forma com a arrel. En el cas de les irregularitats relatives, pero, i a diferencia del que
succeeix en les atipicitats própies de 1' arrel, la atipicitat que el verb pertanyi a mes d' una
classe formal no és un fenomen independent, i va lligat a l'aplicació de les regles. Les
irregularitats relatives son, per aquest fet, regularitats que operen sobre atipicitats. Les
suposades irregularitats de 1'arrel son, per contra, meres atipicitats.

6. Certes formes verbals s'aparten de la forma corresponent al seu model, sense,
pero, aju star-se a la forma corresponent aun altre model. La ruptura en relació al model
no es pot explicar, en aquests casos, per lapertinenca del verb a mes d'unaclasse formal.
Cap de les classes formáis no conté les formes en qüestió, que son així, en relació al seu
model i a tots els altres models, formes totalment origináis; o, millor dit encara, son
formes irregulars en termes absoluts: irregularitats absolutes.
Les irregularitats absolutes no poden ser produídes per les regles ordináries de la
gramática, i requereixen, per a la seva producció, mecanismes formáis especiáis. Com
mes senzill és el mecanisme formal requerit mes simple és la irregularitat absoluta. El
mecanisme formal mes senzill es, en aquest context, el que es limita a inhibir 1' aplicació
d'una regla determinada. Un mecanisme d'aqüestes caracterfstiques és, precisament,
el que es necessita per produir les formes corresponents al passat, indicatiu del verb
'ser'. Per tractar-se d'un verb de la classe formal [II], aqüestes formes haurien de
presentar unes terminacions del tipus indicat a (6a) i presenten, en canvi, unes
terminacions del tipus indicat a (7a) -cfr. (6b) i (7b).
(6)
(7)

a. /'Í9, 'ias, la, 'ism, 'iaw, 'isn/
b. /be'bia, be'bias, be'bia, be'biom, be'biow, be'bion/
a.

/a, as, a, am, aw, an/

b. /'era, 'eras, 'era, 'eram, 'eraw, 'eran/
Considerem que el segment /i/ correspon al forat 'tema' en un esquema estructural
de les formes verbals finites del tipus (8), que la regla morfológica que l'omple és del
341

JOAQUIM VlAPLANA

tipus (9) i que el mecanisme que inhibeix l'aplicació de la regla és del tipus (10). En
aqüestes circumstancies, la generado de les terminacions (7a) corresponents a les
formes (7b) només requereix una entrada léxica del tipus (11) i l'establiment de la
convenció general que la lectura de l'entrada léxica del lexema afectat ha de precedir
l'aplicació de les regles.
(8)

Formes verbals finites -> arrel, extensió, tema, futur, mode-temps, nombre-persona

(9)

[regla x] -» tema —> i) /á/si
ii) lél si .
iü) /c/ si
iv) líl si
[TI] o [TU] / passat, indicatiu

(10)

[-regla x, iv / passat, indicatiu]

(11)

ser
létl I

~

/.../ arreu
[II, -extensió] si:
[II, +extensió]: arreu
[-regla x, iv, si: passat, indicatiu]
En alguns casos d'irregularitat absoluta, la mera inhibido d'una regla en la seva
aplicado és insuficient per donar compte de la desviado que es produeix en relació al
model. Cal, en aquests casos, completar la inhibido de la regla amb l'actuació d'una
regla especial, que doni compte de la presencia del segment irregular. En termes teórics,
aixo suposa, ras i curt, la postulado de dos mecanismes com els indicats a (12) i a (13),
que, per produir els efectes desitjats, haurien de quedar rccollits en l'entrada léxica del
verb corresponent, com s'ha indicat a (14).
(12)

[-regla y] (regla ordinaria de la gramática)

(13)

[+reglaz] (regla especial)

(14)

verb 'a'
[-regla y]
f+regla z]

Ert termes práctics, i amb voluntat d'economia formal, aquests dos mecanismes
poden quedar reduits a un de sol: la indicado que representa la regla especial. Aixó
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implica adoptar la convenció que la indicado d' una regla especial en una entrada léxica
determinada inhibeix automáticamenl l'aplicació de la regla ordinaria corresponent.
Adoptada aquesta convenció, que no qüestiona la complexitat teórica d'aquest tipus
d' irregularitats, Y entrada léxica (14) pot quedar simplificada de la manera indicada a (15).
(15)

verb 'a'
[+regla zj

Un cxcmple d'aqüestes característiques és el que presenten les formes de present
de subjuntiu en/a/ deis verbs saberi cabré. Aquests verbs s' aparten del seu model, entre
altres coses, per la presencia d'un segment /o/ que ocorre en contextos gramaticals en
qué el model corresponent presenta un segment /i/.
(16)

a. /"kapigs, 'kapigsz, 'kapiga, kapi'gem, kapi'gew, 'kapigan/
b. /'sapiga, 'sapigsz, 'sapiga, sapi'gem, sapi'gew, 'sapigan/

(17)

/'begi, 'begis, 'begi, bE'gEm, be'gEW, 'bsgin /

Si se suposa, com sembla raonable de fer-ho, que tant el segment regular /i/ com el
segment irregular hl son de tipus mode-temps -correspon al forat estructural 'modetemps'-, es necessitará una regla ordinaria del tipus (18) per introduir el primer segment
i una regla extraordinaria del tipus (19) per introduir el segon. En teoría, l'aplicació de
la segona regla implica la inhibició previa de la primera. Kn la práctica, pero, i sobre
la base de la convenció establerta anteriorment, aquesta inhibició és automática, i no
cal especificar-la en el léxico. Les entrades léxiques resultants per al s verbs del tipus cabré
i saber hauran de ser, dones, i d'acord amb aquests supósits, del tipus indicat a (20).
(18)

mode-temps

i) /i/

si present, subjuntiu

/

[-plural]
3 [+plural]

si present, subjuntiu

/

[-plural]
3 [+plural]

ü)
n)

( 3 ) Una solució alternativa,
i possiblement mes adequada, sería considerar que les formes de
subjuntiu prcscnt deis verbs cabré
i saber presenten també irregularitat peí que fa a l'extensió, que
es manifestaria, en aquests casos,
com a /ig/ en lluc de manifestarse com a /g/. Raons de presentació
han aconsellat d'obviar-la en
aquest cas.

(19)

mode-temps

(20)

cabré
/'kapi/3

/a/

/

/'kab/
/ arreu
[II, +extensió] si: present, subjuntiu
[II, -extensió] /
[+regla 19]

arreu
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7. Les irregularitats, relatives o absolutes, poden també classificar-se en funció del
forat estructural en qué están ubicades. L'únic forat estructural que no presenta mai
irregularitats és el forat 'futur'. Des d'aquest punt de vista, dones, les irregularitats
poden ser de tipus 'extensió', de tipus 'tema', de tipus 'mode-temps' i de tipus 'nombrepersona' .
Les irregularitats de tipus 'tema' i de tipus 'mode-temps' queden exemplificades
amb els casos esmentats abans sobre el passat indicatiu del verb teñir i sobre el present
subjuntiu deis verbs cabré i saber, respectivament. El primer d' aquests casos, classificat
préviament com un cas d'irrcgularitat relativa, sera ara classificable, si s'incorpora
aquest nou punt de vista, com un cas d'irregularitat relativa de tipus 'tema'. El segon
d'aquests casos, classificat préviament com un cas d'irregularitat absoluta, será ara
classificable, com un cas d'irregularitat absoluta de tipus 'mode-temps'.
Les irregularitats de tipus 'extensió' i de tipus 'nombre-persona' es poden
exemplificar amb el verb/er.
Essent de la classe formal [II], aquest verb presenta, en algunes de les seves formes,
un segment 'extensió', /-¡/, o dos segments 'extensió', A3/ i /s/, en substitució del
segment 'extensió' /g/, que, per les característiques del verb, caldria esperar. Les
formes afectades peí segment o pels segments 'extensió' son les normáis en els verbs
regulars de la subclasse formal [II, +extensió] -cfr. (21)-, llevat, pero, de les formes del
passat subjuntiu i del participi, que, en el cas d'aquest verb no ho están -cfr. (22).
(21)

a. /'fa3/
b. /'fa3¡, 'fa3Íz, 'fa3Í, 'fem, 'few, 'fa3¡n/ o /'fasi, 'fasiz, Tasi, 'fem, Tew, 'rasin/
c. /'fez, 'fa3Í, 'fem, 'few, Ta3Ín/
o /'fez, 'fasi, 'fem, 'few, 'fasin/

(22)

/'fez, 'fesiz, 'fez, 'fesim, 'fesiw, 'fesin/, /'fet/

Les varietats que preñen, per a aquest verb, només com a segment 'extensió' únic
iy requereixen la incorporació a la gramática d'una regla especial del tipus (23), que,
inclosa en l'entrada léxica áefer, inhibeix l'aplicació de la regla ordinaria (3).
(23)

extensió —> /•¡I si [II, +extensió] / present, indicatiu, 1 [-plural]
present, subjuntiu 1, 2 [-plural], 3
present, imperatiu, 3

Les varietats, per contra, que preñen, per a aquest verb, dos segments 'extensió', /
3/ i /s/, requereixen la incorporació a la gramática de dues regles especiáis del tipus (24)
i (25), que, incloses en lloc de l'anterior a l'entrada léxica de/er, inhibeixen també
l'aplicació de la regla ordinaria (3).
(24)

extensió —> l"¡l si [II, +extensió] / present, indicatiu, 1 [-plural]

(25)

extensió —> /s/

si [II,+extensió] / present, subjuntiu 1, 2 [-plural], 3
present, imperatiu, 3
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Les entrades Iéxiques de/¿?rque exigirán, dones, aquests dos tipus de varietats serán
del tipus (26) o del tipus (27), respectivament.
(26)

fer
til I
-/'fa/
[II] /

(27)

araeu
passat, subjuntiu
participi
("II, +extensió] arreu
1+regla 23]

fer
id
id
[+regla 24]
[+regla 25]

El segment final I si de la forma /'fez/ -present, imperatiu, [-plural], 2, del verb/ernomés sembla atribuíble a l'arrel, al tipus de segments 'mode-temps' o al tipus de
segments 'nombre-persona'. No sembla atribuíble al tipus de segments 'extensió' peí
fet que tant el contenen, en el cas del verbfer, les varietats que presenten com a extensió
/•¡I unes vegades i Izl unes altres, com les varietats que sempre presenten com a extensió
/3A i, menys encara, peí fet que el contenen també verbs que, en aquest context,
exhibeixen el segment 'extensió' usual /g/, com és el cas del verb saber, que presenta
la forma /'sapigsz/.
Posats a decidir entre les tres opcions esmentades, 1'última sembla, tanmateix, la
mes atractiva i la mes fácil de justificar en termes formáis. Atribuir el segment Izl de
/'fez/ a l'arrel implica considerar-lo estríctament com 1 'últim element fonológic de la
forma /"fez/, i postular /'fez/ com un segment 'arrel' addicional que només ocorreria en
el context gramatical esmentat. Atribuir-lo al tipus de segments 'mode-temps' implica
considerar-lo com un segment totalment idiosincratic, que s'hauria d'introduir a
l'estructura per una regla especial. Atribuir-lo al tipus de segments 'nombre-persona'
implica només estendre l'efecte de la regla (27) al context gramatical present, imperatiu, [-plural], 2. Aixó es fa possible incorporant a l'entrada léxica del verb/er-i de
qualsevol altre verb que segueixi el mateix esquema- una instrucció del tipus (28), que
preveu, per ais verbs que la continguin, l'aplicació d'una regla usual en un context
inusual.
(27)

nombre-persona

i)
ii) Izl si 2 [-plural] / indicatiu
subjuntiu
iü)

(28)

•

[+rcgla 27ii] / imperatiu

8. Fins ara s'ha fet referencia estríctament a la irregularitat verbal de tipus
segmental; és a dir, a aquelles irreguiaritats que afecten immediatament els segments
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verbals. Hi ha, en cátala, un altre tipus d'irregularitat, l'acccntual, que afecta també els
segmente verbals, pero de forma mediata, de retruc. Aqüestes irregularitats, com totes,
comencen en la conculcado d'una regla, la d'accentuació, que implica que l'accent
aparegui en una posició que no és la regular. Com a efecte d' aquest canvi, i només com
a efecte d'aquest canvi, es produeixen, en aquests casos, irregularitats segmentáis en
les formes afectades. Un exemple d'irregularitat accentual amb efectes segmentáis, el
subministren les formes de pretérit imperfet indicatiu de verbs del tipus fer, caure,
veure i dir. Tots aquests verbs presenten formes de pretérit imperfet que es diferencien
de les deis seus models per teñir 1' accent sobre 1' arrel en lloc de tenir-lo sobre el segment
/i/ de la terminado -compareu (29) amb (30).
(29)

a.
b.
c.
d.

/Teja, 'fejaz, Teja, 'fEJam, 'fejaw, Tejan /
/'keja, 'kEJaz, 'keja, 'kejam, 'kejaw, 'kejan /
/'btjs, 'bejaz, 'beja, 'biyam, 'bejaw, 'bejgn/
/'deja, 'dejaz, 'deja, 'diyam, 'dejaw, 'dejan /

(30)

/ba'fiia, ba'^iaz, ba'jJia, ba'Piam, ba'Piaw, ba'pian/

La regularitat peí que fa a la posició de l'accent está, en el verb cátala, determinada
per l'aplicaciódelaregla (31), proposada per Mascará (1978). Aquesta regla parteix
de dos supósits: i) que 1' accent és part de les representacions fonológiques corresponents
ais segments morfológics i ii) que una part deis segmente morfologics son tónics i una
altra part son átons. Es consideren tónics els segments de tipus 'arrel', de tipus 'tema'
-que, per a Mascará, inclou també el segment morfológic /'e¡7- i els segmente de tipus
'mode-temps' corresponents a futur real i a futur hipotétic; es consideren átons tota la
resta. Sobre la base d' aquests supo sits la regla (31) estableix que, a efectes de real i tzació
fonética, totes les vocals accentuades de les formes verbals perden l'accent llevat de la
darrera.
(31)

V -> [-accent] / ##X - - - Y [+accent] Q ##
On V=Vocal

D'acord amb aquesta regla, i donat el caráter temátic del segment líl de les formes
d'imperfet indicatiu, les formes del tipus (30) son manifestament regulars i les del tipus
(29) manifestamentirregulars. Perdonarcompte d'aqüestes darreres, i en conseqüéncia
amb el que s'ha mantingut fins ara, sembla indispensable de comptar amb una regla
especial del tipus (32), que només s' aplicaría a casos de verbs com els esmentats, que
estarien marcats en el léxico peí que fa a 1'aplicado d'aquesta regla amb el tret [+regla
31 /passat, indicatiu].
(32)

V -> [accent] / ##X [+accent] Y - - - Q##

S'ha comental que aquesta regla té efectes sobre els segments morfologics. Un
efecte és automátic, i está previst per les regles fonológiques de la llengua. Es tracta,
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óbviament, de la conversió predictíble del segment /'i/ en el segment [j] produ'fda per
la pérdua de l'accent, i que, en els verbs esmentats, segueix l'aplicació de la regla (32).
L'altre efecte és d'abast reduit, i funciona exclusivament en els casos en qué la regla
(32) s'aplica. Es tracta, ara, de la conversió en [e] de la vocal no arrodonida de l'arrel
que rep irregularment l'accent.
En el cas concret del verb fer, i per posar un exemple, les regles esmentades
operarien sobre representacions básiques del tipus /'fa+'i+a+m/, i les convertirien en
formes del tipus ['fejam]. Cal remarcar una vegada mes, pero, que el punt de partida
d'aquests canvis i l'auténtic detonant del procés seria el tret [+regla 32 / passat,
indicatiu], marca d' irregularitat accentual, inclós, com una peculiaritat mes, en 1' entrada
léxica del verb/er.

9. Les irregularitats absolutes han estat tractades fins ara com el resultat de regles
especiáis que, amb la seva aplicado, inhibeixen l'acció de les regles ordinaries.
L'aplicació d'aquestes regles esta prevista al léxico, on aqüestes regles, en forma de
trets, apareixen en l'entrada léxica deis verbs afectats. Aquesta interpretado,
intui'tivament correcta i descriptivament ajustada ais fets, presenta, pero, un problema
que convc no obviar. Es tracta de l'escassa transparencia informativa que, de manera
immediata, la lectura d'un léxico d'aquestes característiques presenta.
En el cas concret del verb fer que ofereix irregularitats, almenys, peí que fa ais
segments de tipus 'extensió', peí que fa a un segment de tipus 'mode-temps' i peí que
fa a certs aspectes de l'accentuació, requercix una entrada léxica amb instruccions com
les indicades a (33). Aqüestes instruccions son suficients, certament, per disparar els
processos que generen les irregularitats esmentades. Son, en canvi, poc informatives
per identificar, al marge del sistema de regles, quines son les irregularitats que afecten
el lexema. Una solució alternativa, económicament mes costosa, pero des del punt de
vista informatiu mes rica, seria la d'assignar al verb un tret realment informatiu per a
cada irregularitat. En aquest cas, les regles especiáis només operarien en aquclls casos
en qué l'entrada léxica del verb contingués el tret que Tactiva. Si s'adoptava aquest
supósit, T entrada léxica corresponent al verb fer hauria de ser del tipus (34) i les regles
especiáis (23), (28) i (32) haurien d'anar completades amb condicions d'aplicació del
tipus (35a), (35b) i (35c), respectivament.
(33)

fer
[+regla 23]
f+regla 28]
[+regla 32]

(34)

fer
[+extensió palatal]
[+marca 'nombre-persona' / imperatiu, 2 [-plural]
[+accent sobre 1' arrel]
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(35)

a. Condició: el vcrb és marcat amb el tret [+extensió palatal]
b. Condició: el verb és marcat amb el tret [+marca 'nombre-persona' /
c. Condició: el verb és marcat amb el tret [+accent sobre l'arrelj

]

10. Per acabari coma conelusió: en 1' ámbit verbal les atipicitats son freqüents i les
irregularitats son escasses. Les irregularitats tradicionals, analitzades des del punt de
vista d' infracció a la regularitat, configuren un gradient d' atipicitats que va de la simple
atipicitat a la atipicitat irregular en termes absoluts, passant per la atipicitat en termes
relatius. Totes aqüestes atipicitats han de ser recollidcs, de forma apropiada, en el léxico
de la llcngua.
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