
Sobre les expressions lexicalitzades' 

per M. Teresa Epinal 

1. Introducció 

En aquest treball prendrem com a objecte de descripció aquells SX (sintagmes 
de categories sintactiques diverses) que constitueixen formes lingüístiques esterea- 
tipades del catala, usades en la llengua &una manera forca fixa (és a dir, amb un 
elevat grau de lexicalització), el significat de les quals no es pot construir a partir 
del significat literal dels seus components. Tarnbé ens referirem a aquells SX que, 
si bé admeten una construcció composicional de significat, són altament fossilit- 
zats morfosintClcticament. 

La fraseologia, les expressions idiornatiques i lexicalitzades, els modismes, les 
col~locacions, les locucions i les frases fetes (FF) són diferents termes arnb els quals 
hom s'ha referit sovint a les unitats lexicografiques de les quals parlarem en aquest 
treball. Des &una perspectiva tebrica, el termepredicat complex és el que més comu- 
nament s'ha usat per fer referencia a determinades relacions de dependencia lexica. 

Hem organitzat el nostre estudi en dues parts. En la primera (vegeu les seccions 
2,3 i 4) farem referencia a aspectes generals de la lexicalització i descriurem diverses 

*Aquest treball forma part d'un estudi tebric sobre el caracter cornposicional de les construc- 
cions idiornatiques, financat pel Ministeri d'Mucació i Cultura PB96-1199-C04-02 i perla CIRIT 
1999SGR/00113, i tarnbé d'un projecte aplicat que esta en curs d'elaboració, i que consisteix en la 
creació d'una base de dades per a la posterior confecció d'un diccionari de sinbnirns de frases fetes 
de la llengua catalana, finangat per la CIRIT en el rnarc del Centre de Referencia en Enginyeria 
Lingüística. Voldria agrair de forma molt especial la feina de tots els col.laboradors que, en perro- 
des successius, han treballat en la realització d'aquest projecte: M. Guillén, M. Ferrer, X. Villalba, 
M. Brunés, 1. Valles i D. Hidalgo, i també l'ajut dels cornpanys i amics del Grup de Gramhtica 
Tebrica de la Universitat Autbnoma de Barcelona. 
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propietats que es poden usar per a distingir els SX lexicalitzats dels SX no 
lexicalitzats. 

En la segona part (vegeu la secció 5) presentarem arguments sinthctics i se- 
mintics a favor d'una analisi sintagmhtica de les expressions idiomhtiques, així 
com d'una andisi semintica basada en la composicionalitat (encara que parcial) 
del seu significat. Aquests arguments es basaran en el fet que hi ha algunes propie- 
tats de les expressions idiomitiques que són externes a la relació lkxica entre els 
nuclis i els elements que en depenen. Entre aquestes propietats esmentarem: 
(1) la feblesa dels nominals objecte (no tenen cas i, per tant, no es poden 
pronominalitzar), (2) l'abast reduit d'aquests nominals febles (respecte a la nega- 
ció, quantificadors de grau o altres modificadors que puguin aparkixer en I'ora- 
cid), (3) la manca d'una lectura específica per a aquests nominals objecte (atks 
que no és possible concebre que i'argument intern d'un predicat verbal o prepo- 
sicional denoti un objecte específic), (4) la modificació de tot el predicat per part 
de quantificadors i altres modificadors externs que ocupen una posició prenominal 
(es dóna el cas que només els quantificadors que tenen una funció predicativa 
poden interrompre l'adjackncia que és característica de les expressions idiomhti- 
ques entre el nucli predicatiu i el seu objecte), i (5) l'efecte semintic inclusiu, 
encara que no universal, del marcador quantificacional tot quan apareix, de vega- 
des opcionalment de vegades obligatbriament, davant l'objecte d'un nucli predi- 
catiu verbal o preposicional d'una FF. 

Mostrarem que aquest conjunt de propietats estructurals fan de la fraseologia 
una categoria molt heterogknia, respecte a la qual el nostre objectiu és fixar els 
parametres principals de variació, especialment en relació amb els sintagmes no 
lexicalitzats. 

2. Trets generah de les expressions lexicalitzades 

Les locucions i FF són seqükncies de constituents que estan estructurats jerhr- 
quicament, un dels quals actua com a nucli. Atenent la categoria sintktica d'aquest 
nucli, algunes tenen estructura oracional (caure-li l2nima ahpeus (a a&), que hi 
farem.9; altres tenen estructures sintagmhtiques de tipus SV (no tocar quarts ni 
hores, fer-se fonedis), SN (home de palla, arc de Sant Marti), SD (lány de la 
Mariacastanya, justa lajzlsta.9, SA (curt degambak alt com un Sant Pau), SP (amb 
tot, a carretades), SAdv (com un carreter, ben bk), o S Q  (migmig, unfart de); altres 
mostren una estructura sintagmhtica de tipus SCoord (a les verdes i a les madures, 
o ara o mai, la bossa o la vida, nipoc nigaire) o de tipus SConj (si de cas, i ara!, ni 
a la de tres).' Algunes FF de la categoria O tenen la peculiaritat d'ésser constriii- 

1.  A partir d'aquest punt farem ús de les següents notacions: O = Oració, SV = Sintagma 
Verbal, SN = Sintagma Nominal, SD = Sintagma Determinant, SA = Sintagrna Adjectival, SP = 
Sintagma Preposicionai, SAdv = Sintagma Adverbial, S Q =  Sintagma Quantificacionai, SCoord = 
Sintagma Coordinant i SConj = Sintagma Conjuntiu. 

Vegeu més endavant la secció 3. 



des amb una forma verbal fixada (Déu n'bi do!, vesper on, va com va), mentre que 
la majoria admet la construcció amb diverses formes flectives. Algunes entrades 
mostren una total lexicalinació, en el sentit que no admeten en absolut cap mena 
d'especificador o d'adjunt (és clar <~er tament>~) ,  mentre que altres admeten 
modificacions adverbials o quantificacions a l'interior de la seva estructura (posar 
tots'ekp2k depunta). Aigunes mostren clarament el seu carhcter convencional, de 
producte histbric d'una comunitat i, per tant, introdueixen elements amb remi- 
niscencies socioculturals de la societat que usa la llengua (Dku nos en guard! fer 
Pasqua abans de Rams). Aigunes estructures sintagmatiques es consideren FF per- 
que fan explícita una lexicalització més morfosinthctica que semhntica (en venda / 
*de venda, de lloguer / *en lloguer, de per vida / Xper de vida, pagant altri / Xpagant 
altre(s), beure a galet / *beure a l  galet <beure>), mentre que altres mostren una 
lexicalització més semhntica que sinthctica (portar banyes <enganyat>, cap de turc 
<acusat>, beure a galet <crkdul>, fer beure a galet <enganyar>). 

Atenent aquest darrer factor, l'opacitat i la relativa manca de composicionalitat 
del significat de les FF i de les locucions, noteu que es produeix una distinció 
entre aquells SX, per exemple SV del tipus algar la cadira, aixecar el cap, aclucar ek 
ulk <cloure els ulls>, etc., als quals correspon un significat literal, i, d'altra banda, 
qualsevol SX que tingui un sentit figurat, per exemple els SV algar el setge <desas- 
setjar>, aixecar la veu <cridar; recriminar>, aixecar la llebre <promoure>, aixecar- 
se el dia <asserenar-se>, no poder aclucar h11 <insomne>, aclucar ek ulk <morir>. 
Per aquest mateix criteri general, no constitueixen FF aquells SV el significat dels 
quals no mostra cap desplacament semhtic, encara que introdueixin usos intran- 
sitius de verbs bhicament transitius: veure-hi, sentir-hi; perb, en canvi sí que cons- 
titueixen sintagmes lexicalitzats els SV en la construcció semhntica dels quals la 
presencia d'un determinat pronom feble va lligada a un significat metaf3ric de- 
terminat: ballar-la <patir>, cagar-la <equivocar-se>, dinyar-la <morir>, tocar-hi 
(al&) <intel.ligent>, caure-hi <adonar-se; recordar>, no ésser-hi tot <toix>,fer-s'bo 
<masturbar-be; enginyar-se>, matar-ho <acabar>, passar-se-la bé <divertir-se>, 
enginyar-se-les iespavilar-se>, e t ~ . ~  

Així, atenent els dos criteris generals que s'han esmentat en els dos parhgrafs 
precedents: el grau de fixació morfosinthctica i el grau de canvi semhtic, a les 
llengües hi ha diverses estructures que no constitueixen FF. Són fonamentalment 
les següents: 

-Frases i grups sintagmhtics el significat dels quals es construeix 
composicionalment. Pensem, en primer Iloc, en verbs de regim prepo- 
sicional, i també en perífrasis verbals. En aquest sentit no constituei- 

2. A partir d'aquest punt els angles s'usen per a indicar el concepte i, de vegades, el significat 
complet de I'expressió lexicalitzada. 

3. Noteu que cap dels pronoms de les expressions lexicalitzades amb clitic no designa un 
referent discursiu. S6n pronoms que manifesten un marcat carkter no argurnental, no denoten 
objectes especifics i s6n no referencias (vg. Mendívil 1999, Simatos 1997 i Espinal en premsa). 
Tornarem sobre aquest punt més endavant. 
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xen FF: acabar de fer, arrencar a córrer, guardar-se dánar-hi, continuar 
fent; perb sí: acabar com el rosari de ldurora <fracassar>, anar fent / 
anantfent <subsistir>, perque en aquests casos podem afirmar que el 
sintagma en conjunt s'ha lexicalitzat, ja que constitueix una unitat le- 
xica arnb una dependencia sintagmatica entre els elements que el for- 
men i, alhora, constitueix una unitat semantica mínima. 

-Construccions atributives i pseudoatributives, en que l'adjectiu o parti- 
cipi que funciona corn a atribut o terme predicatiu esta deslligat 
morfosintacticament dels verbs ésser, estar, semblar, anar, etc. Tenint en 
compte aquest punt, no es poden considerar FF estructures verbals del 
tipus: anar begut, anar moll, ésserjapon2s o ésser dur dórella, perque el 
significat de I'atribut no depkn de la presencia &un verb copulatiu 
específic; en canvi, cal considerar que constitueixen FF estructures del 
tipus: estar / anar gat <embriac>, estar / anarpet <embriac>, semblar / 
tssw xinh <incomprensible>, estar ddú <ignorar>, estar confZtdt de <can- 
sat>, etc., en que el significat esta estrictament relacionat arnb la pre- 
sencia explícita i única d'aquests nuclis lexics. Per aquest mateix criteri 
no constitueixen FF les estructures verbals: estar arnb els bragosplegats, 
estar arnb les mans a les buncdques o estar encantat de la vida, perque 
poden prescindir del verb estar; perb sí, en canvi: amb els bragosplegats 
<gandulejant>, amb les mans a les buhcaques <inactiu>, encantat de la 
vida <felip, dur Arella <sord>, etc. 

-Frases verbals que inclouen estructures comparatives, en que el nucli 
verbal accepta forc;a processos de substitució. Tot fa pensar que en 
aquests casos allb que esta realment lexicalitzat és prbpiament l'estruc- 
tura comparativa, sense el verb arnb significat vague. Per tant, no cons- 
titueixen FF: anar carregat com un ase, ésser com cal, ésser sord com una 
tdpia; perb sí: carregat com un ase <carregat>, com cal <bo; adequada- . 
ment>, sord corn una tdpia <sord>. 1 així mateix, també hem de consi- 
derar estructures lexicalitzades els següents sintagmes, alguns lexicaiitzats 

' 
arnb el nucli verbal o adjectival base de la comparació: més llarg que un 
dia sensepa <llarg>, alegre com un picarol <alegre>, bo com elpa <bo>, 
caure corn una bomba <sorprendre>, assemblar-se tant com un ou a una 
castanya <diferent>, dormir com un soc <dormir>, cantar corn una ca- 
landria <refilar; confessan, deixar (a&) com un drap brut <criticar; 
injuriar>, renegar /parlar corn un carreter <maiparlat>, etc. Respecte a 
la forma de les locucions comparatives cal fer la distinció entre SA (els 
casos en que lexicament i semanticament hi ha un A objecte de la 
comparació, tot i que sovint es pot ometre) i les locucions en que no és 
possible la inserció de cap A i que, per tant, han d'ésser introduides 
corn a SAdv (p.e. com aquel¿ qui no diu res <dissimulant>, corn Déu 
mana <correctament>), modificadors verbals. 



-Frases verbals causatives en que l'aportació semhntica que afegeix el 
verbfer és directament la del valor causatiu. En aquestes construccions 
cal mirar si és possible de substituir la frase verbal completa per una 
altra arnb el verbfer seguit d'una completiva; si aquesta substitució és 
possible, no es considerara FF. Per aquest criteri no són FF:fer anar (= 
fer que se'n vagi),ferposar els cabells depunta (a al@) (=fer que a algú se 
li posin els cabells de punta), fer córrer la veu (=fer que la veu corri), fer 
caure (algú) de l'escambell ( = j r  que algú caigui de l'escambell); perb si: 
fer anar <bellugar>,posar els cabells depunta (a al@) <espantar; horro- 
ritzar>, córrer la veu <comentar; difondre>, caure de l'escambell <des- 
prestigiar-se; recular>, sortir cabells blancs <envellir>, i també:fer caure 
(algú) de l'escambell <suplantar>,fer surtir els cabells blancs <anguniejar; 
patir>, ferpassar (algú) arnb raons <entretenir>, fer anar (algú) com una 
baldufa <dominar>, fer ballar (algú) corn una baIdufa <dominar>, per- 
que aquests sintagmes, arnb el valor especificat entre angles, només es 
poden construir arnb el verbfer causatiu. 

-Frases verbals en que l'aportació semhntica bhsica prové d'una locució 
preposicional que conté i en que sinthcticament el SP es pot construir 
lliurement arnb diversos verbs. No constitueixen FF: anar a cegues, 
ésser a les beceroles, haver-n'bi a dojo; perb sí: a cegues <confiadament; 
desorientao, a les beceroles <principiant>, a dojo <abundantment>, 
perquk aquests SP es poden construir amb altres V i no estan lexicalitzats 
arnb un verb o arnb un tipus de verb concrets. En canvi, tenint present 
aquest criteri constitueixen FF verbals: anar a estones <variable> o ha- 
ver-n'bi per a donar i per a vendre <abundosament>. 

-Frases verbals arnb verbs de suport. No es poden considerar FF aquells 
sintagmes construits per mitjh de verbs de suport, com ara:fer, passar, 
posar o tenir seguits &un SN o SD (singular o plural), en els quals el 
verb actua simplement de comodí o recipient verbal per al significat 
aportat pel complement nominal i en els quals, per tant, el significat 
del SV es compon Acilment a partir de les seves parts. Segons aixb no 
són FF: fd anys / temps que, fer pipi, fer badalls, fer abracades, fer el 
valent, passar ansia, passarpena, tenir maldecaps, tenir memoria. Només 
cal concebre com a FF aquells SV amb verbs lleugers en qut el signifi- 
cat no sigui composicional: fer goig <bonic>, fer goig (alguna cosa, a 
algú) <agradar>, fer el merda <presumir>, fer guardiola <estalviar>, fer 
bossa <estalviar>,fer mans i manigues <escarrassar-se>, fer malves (algú) 
<mort>,ferxixines (dálguna cosa) <esmicolar>,ferxixines (dálgú) <bur- 
lar-se>, passar la maroma <trampejar>, posar elspunts sobre les is <pun- 
tualitzar>, tenir lloc <acomplir-se; esdevenir-se>, etc. 

-Frases nominals que, usades freqüentment en diferents llenguatges d'es- 
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pecialitat, denoten tipologies diverses: noms de plantes, de malalties, 
d'eines, instruments, o altres elements, sense arribar a constituir sin- 
tagmes lexicalitzats. En aquest sentit no es poden considerar FF: arma 
atdmica, arma automdtica, arma bacterioldgica, casa dabelles, casa apia- 
ri, moli d a i p a ,  moli dóli, molí de foc, molí de sang, molí de vent, pa de 

l 

barra, pa de llet, etc., perquk són sintagmes que simplement denoten 
tipus d'armes, de molins o de pans, i, d'altra banda, sovint constituei- ~ l 
xen fraseologia que no és ni tan sols propia d'una llengua concreta. En 

l 

canvi, són FF aquells sintagmes que posen de manifest un desplaca- 
ment semintic important quant a l'objecte denotat: arma blanca <ta- 
Ilant; punxant>, bistec rus <hamburguesa>, mal lleig <cdncer>, mal do- I 

l 
lent <cincer>, casa de barrets <bordell; desordre>, casa de caritat <has- I 
pici>, pa  depessic <pastis>, etc. 

-Mots compo~tos.~ Cal mirar d'establir també una distinció, no sempre 
clara, entre FF i mots cbmpostos. Des &un punt de vista morfolbgic 
un sintagma lexicalitzat es compon de diversos mots, mentre que un 
mot compost és un mot format per juxtaposició directa de nuclis de 
categories ltxiques, de vegades idtntiques de vegades diferents. Morfo- 
lbgicament, hem observat una diferencia que pot permetre decidir si 
una determinada locució nominal 6s FF o mot compost en un deter- 
minat estadi de la llengua o respecte a un parlant determinat: en els 
noms compostos la marca de plural s'afegeix al darrer component Itxic 
(maredkus, malanimes, cul-de-sacs, md de morters), mentre que en les 
locucions i expressions lexicalitzades nominals la marca de plural s'afe- 
geix al primer component lkxic (ea@ amb llet <cae>, caps de turc cacu- 
sat>, cuh-de-sac Catzucao, homes depalla <testaferro; substitut>, mans 
de morter <maca>) o bé a tots dos (setmanes santes <Pasqua>, males 
picores <dolent>) .5 

Una subclasse de mots compostos són els mots reduplicatius del ti- 
pus: xiu-xiu, xano-xano, nyeu-nyeu, ziga-zaga, zim-zam, nyec-nyec, etc. 
En termes generals, no sembla que calgui considerar aquests mots sin- 
tagmes lexicalitzats, ates que cada element no és cap paraula indepen- 
dent. En canvi, sí que s'han de considerar FF:fer nyam-nyam <menjar>, 
de nyigui-nyopi <fr%il>, perquk en aquest tipus de construccions el rnot 
reduplicat forma FF en combinació amb un verb especific (en el primer 
exemple) o amb una preposició determinada (en el segon). 

-Refranys. No constitueixen FF els refranys, els quals solen associar-se 
no amb conceptes, sinó amb continguts proposicionals, malgrat que 

4. Agraeixo molt especialment a T. Cabrd la discussió i els comentaris referents a aquest 
punt. 

5. El cas que s'il.lustra per mitji de m2 de morter i cul-de-sac reflecteix I'existencia de variació 
respecte a una mateixa seqüencia lingüistica. 
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de vegades el límit entre un i altre tipus de construcció és desdibuixat. 
Són refranys: oros són trumfos; hostes vingueren, que de casa ens trague- 
ren. També es dóna el cas, perb, que la llengua conté sintagmes 
lexicalitzats que en el seu origen es formen a partir d'un fragment d'un 
refrany. Aquest és el cas del SV ésser el cul dén Jaumet <bellugadís>, 
que prové del refrany: el cul dén Jaumet, que no sap seure ni estar dret 
(A-M) . 

-Llatinismes. Obviament tampoc no es poden considerar FF de la llen- 
gua catalana aquelles locucions llatines que s'ha tendit a incorporar en 
l'ús formal de la Ilengua, per exemple: a priori, a posteriori, afortiori, 
ceterisparibw, entre altres. Aixb no obstant, també cal dir que en comp- 
tades ocasions les expressions llatines s'han arribat a fusionar amb ex- 
pressions de la llengua catalana oral, com si es tractés de FF genuines; 
aquest és el cas de: persona non grata <indesitjable; refusat>, quedar in 
albis cignorant>. 

Un cop esmentats alguns trets generals de les expressions lexicalitzades, els 
quals introdueixen algunes pautes per a distingir que són i que no s6n FF, a les 
seccions següents comentarem alguns aspectes específics sobre la categoria gra- 
matical, sobre la forma i sobre el significat de les locucions i FF. 

3. Sobre la categoria sinthctica 

Els estudis lexicografics acostumen a establir una distinció entre locucions i 
FF, fonamentada bhicament en una distinció de naturalesa categorial: verbal les 
FF i nominal, adjectival, preposicional o adverbial les locucions.' Aixb no obs- 
tant, si considerem la categoria sintactica de les estructures lexicalitzades de la 
llengua catalana, i no la fünció sintactica prbpiarnent dita, observarem que abasta 
un ampli ventall de categories sintagmhtiques i que, per tant, no 6s adequat asso- 
ciar el concepte de FF o frase lexicalitzada amb un grup reduit de sintagmes. 

Vegem alguns exemples d'aquest ampli ventall de categories: 

6. D'altra banda, noteu que la definició nocional que proporcionen les obres lexicogrhfiques 
d'aquests termes no aclareix de forma precisa el tipus d'entitats denotades per un terme o i'altre. 

IEC (1995). Locucid: Forma particular de Ilenguatge. 11 Grup de mots que t t  el 
valor semhntic o sinthctic d'un sol mot. 

FE Expressió d'ús corrent en la Ilengua; frase que t t  una for- 
ma estereotipada invariable, el significat de la qual no pot 
ser deduit del significat dels seus components. 

EC (1998). Locucid: 1. Forma particular de Ilenguatge. 
2. Combinació fixa de dos mots o més, units sovint per 

una sintaxi particular, amb sentit unitari i familiar a 
una comunitat lingüística. 

Expressió com estereotipada, d'ús corrent en la llengua. 
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-SV, que abasta estructures arnb un nucli verbal que admet flexió: treure 
l'aigua clara (d'alguna cosa) <esbrinar> o que s'ha lexicalitat a la llengua 
en forma no flexiva: anantfent <subsistir>. 

-SN, categoria que agrupa aquelles expressions lexicalitzades el nucli de 
les quals és un nom: males mans <maldestre>, mosca morta <hipbcrita>, 
etc. L'existencia d'expressions lexicalitzades de la categoria sinthctica 
SN permet idealment unificar seqüencies que es troben arnb formats 
diversos a les obres lexicogrhfiques: cap de trons, un cap de trons, ésser un 
cap de trons en el SN cap de trons <desassenyat; eixelebrat>. 

-SD, que indou estructures lexicalitzades amb un determinant definit: el cap i 
casal <Barcelona>, Iány de kpicor <antic; mab, el boca a boca <respiració>. 

-SQ, que correspon a aquelles estructures lexicalitzades el nucli sintag- 
mdtic de les quals és un quantificador, ja sigui indefinit, numeral cardi- 
nal, numeral ordinal, etc.: un munt de <molt>, quatregats <poc>, tot el 
sant dia <sempre>, centper cent <completament>. 

-Se que inclou estructures lexicalitzades el nucli de les quals sintactica- 
ment sempre és una preposició: a laflor de la vida <joventut; vital>, de 
collitaprbpia cinventat; original>, en un tres i no res <instanthniament>, 
de mira'm i no em toquis <delicat; frhgib. 

-SA, que inclou aquelles locucions arnb una forma participial, la qual no 
admet cap altra forma verbal: fet a la seva <singular>, begut de cara 
<magre>, o arnb un nucli adjectival sord com una campana <sord>,firt 
de morro <tossut>, vermell com un pebrot <vermelb. 

-SAdv, que inclou estructures lexicalitzades que tenen un nucli adverbial: 
com a bonsgermans <benavinenca; equitativament>, com a calsogre <cb- 
modament>, tant s i  com no 4ndefectiblement; tossudament>. 

-SConj, que abasta aquells sintagmes el nucli dels quals és una conjun- 
ció, com ara si, o, i, ni: si usplau <petició>, i un be nepe ambpotes rosses 
cincredulitat; negativa>, ni ganes <despit>, o sigui <equivalencia>, ni 
poc ni gaire <gens>. 

-SCoord, que inclou estructures lexicalitzades arnb una coordinació de 
categories sinthctiques, que poden ser distintes: apoc apoc i bona lletra 
<reflexivameno, a sol i serena <intemperie>, i també estructures 
lexicalitzades complexes que encapcalen diverses unitats de discurs: 
adés.. .adés <alternativament>, ara.. .ara <alternativament>. 

-0, que abasta estructures lexicalitzades en les quals o bé el subjecte for- 
ma explícitament part de la locució: saltar la llebre <revelar-se>, o bé 
s'identifica una estructura oracional autoconsistent, arnb verb en forma 
flexiva: cames ajudeu-me <fugida; rhpidament>, cadascú per on l'enfik 
<diversitat>, tens rad <record>, té rad <conformitat>, passi-ho bé <co- 
miat>, no t'hoperdis <expectació>, nofos cas que <previsió>, ja en parla- 
rem <dilació; dubte>. 

En aquesta secció hem repassat la varietat de categories sinthctiques o grama- 

14 Estudis i assaigs 



ticals que pot abastar el conjunt d'expressions lexicalitzades de la llengua. A la 
secció següent revisarem altres aspectes relatius a la forma d'aquestes estructures, 
els quals tenen a veure amb la combinació arnb arguments, arnb l'ordre sintictic, 
amb la flexió, arnb la forma fonetica, arnb la lliure aparició de quantificadors i 
modificadors opcionals, amb la presencia de certs determinants i clítics, i arnb la 
dependencia d'algunes d'aquestes expressions respecte a la negació. 

4. Sobre la forma de les expressions lexicalitzades 

En primer Iloc, comentarem alguns aspectes relacionats arnb la distinció entre 
els arguments arnb els quals es pot combinar una expressió lexicalitzada i la cade- 
na de nuclis lexics que la componen. Cal notar que els arguments, extern i in- 
terns, d'un nucli predicatiu no formen part prbpiament d'allb que constitueix 
una estructura lexicalitzada. Així, si bé sabem que una determinada FF pot 
coocórrer amb subjecte, complement directe o complement indirecte, aquesta 
informació és externa a la unitat sintagmhtica lexicalitzada. L'estructura lexicalitzada 
és formada per una cadena de nuclis lexics que mantenen relacions de selecció. 
(Tornarem sobre aquest punt a la secció 5.) 

Pel que fa als subjectes, el més corrent és que no es lexicalitzin i que no s'hagin 
&especificar de cap manera en una estructura lexicalitzada. Aixb no obstant, ja 
hem esmentat que el subjecte forma part de l'expressió lexicalitzada en estructu- 
res de naturalesa oracional (p.e. caure el sol <enfosquir>, caure-li el món a sobre (a 
algú) <desesperar-se>, caure gotes <ploure>). Noteu que de vegades pot resultar 
útil especificar el subjecte per mitji d'una expressió indefinida, especialment quan 
canvii el regim de l'esmentat nucli predicatiu (p.e. ksserpeluda (alguna cosa) ccom- 
plicat; difícil>). 

Tingueu també present que de vegades les obres lexicografiques introdueixen 
els complements directes i els complements de regim preposicional en posició 
postverbal (p.e. fer (alguna cosa) a bots i empentes <precipitadament> (EC), estar 
( A l ' )  j n s  a l  capdamunt <cansat> (IEC)), de vegades al final de la locució (p.e. 
ferpols (alguna cosa) <esmicolar> (EC), estarjns a l  capdamunt (dklgú o dálguna 
cosa) <cansat> (EC)), o simplement no els especifiquen (p.e. ferpols (R-M)) i, 
molt sovint, com bé il.lustren aquests exemples, difereixen en la manera de pre- 
sentar els requisits argumentals d'una mateixa locució o FE 

D'altra banda, la posició de l'expressió indefinida també 6s important per un 
altre motiu. Hem observat que quanuna FF admet un SN no pronominalitzat en 
funció de complement directe immediatament en posició postverbal (és a dir, V 
() SP; P.e. portar (alguna cosa) a col.lació <parlar>), aleshores també l'admet en 
posició final (V SP (); P.e. portar a col.lació (alguna cosa) (IEC)). En canvi, en 
altres ocasions l'expressió indefinida corresponent a l'objecte directe només ad- 
met la posició final (és a dir, V SP (); P.e. deixar blau (algú) <sorprendre> (IEC)).' 

7. Agraeixo a A. Fontich la discussió d'aquest fenomen. 



Aquest test podria ésser utilitzat en les obres lexicogrifiques per a determinar la 
forma d'entrada d'una FF verbal que seleccioni objecte directe, sense incórrer en 
el grau d'arbitrarietat que de vegades {observa en relació amb aquest punt. 

Hi ha encara una altra qüestió important referent a l'ús d'expressions indefini- 
des amb valor argumental en la forma i el significat de les expressions lexicalitzades. 
Algunes entrades requereixen que, alhora que s'especifica la posició sintictica en 
que pot apareixer un argument, també es doni informació referent al fet que el 
verb admet arguments animats ilo inanimats (p.e. dur (alguna cosa) de cap <pro- 
posar-se>, con2ixer ( a l '  o alguna cosa) d'una hora lluny <intuir>, acompanyar (algú) 
en elsentiment <afectat; condal>, seguir ( a l '  o alguna cosa) amb la vista <mirar>). 
Aquesta informació pot resultar especialment rellevant quan la FF altera la selec- 
ció semintica del nucli verbal (p.e. menjar-se (algú) afestes <acariciar>). Per aquest 
mateix criteri en les locucions i FF amb preposició regida en posició final convin- 
dria que les obres lexicogrifiques donessin pistes a l'usuari respecte al fet que en 
ocasions es restringeix seminticament el complement de la preposició (p.e. dámagar 
(dálgú) <amagat>, d'(algun lloc) estant cdes; lloo), mentre en altres ocasions no 
cal restringir la naturalesa semintica del complement (p.e. dácordamb <segons>). 

Quant al complement indirecte, noteu que algunes expressions restringeixen 
aquest argument a la forma de pronom clític, si bé unes altres admeten que aquest 
argument adopti una forma pronominal o no pronominal. Així, segons aquest 
criteri una expressió com caure la cara de vergonya <avergonyir-se> (EC, R-M) 
hauria d'adoptar la forma caure-li la cara de vergonya (a al'), ates que, sense una 
forma de clític datiu, la seqüencia és malformada, com s'il-lustra a continuació:' 

(1) a. *Hauria de caure la cara de vergonya a en Joan 
b. Li hauria de caure la cara de vergonya, a en Joan 

Per aquest mateix motiu la FF clavar-se a l  cor <afligir> (EC) hauria d'adoptar 
la forma clavar-se-li (alguna cosa) a l  COT (a a@), perque mai no és admesa sense 
alguna forma de datiu: clític datiu o datiu adnominal. 

(2)  a Les seves paraules se'm van clavar al cor 
b. *Les seves paraules es van clavar al cor 
c. Les seves paraules es van clavar al meu cor 

Contrastant amb aquest cas, altres expressions lexicalitzades (p.e. aixecar la 
camisa <enganyar> (EC, R-M)) haurien d'adoptar la forma sense clític: aixecar la 
camisa (a al@) (IEC), atts que, tot i que admeten datiu, aquest pot adoptar for- 
mes pronominalitzades i formes no pronominalitzades. 

S. Quan el pronom feble no esta fixat en una persona gramatical concreta usem la forma de 
tercera persona. 



(3) a. Em sembla que aquells llogaters van ben aixecar la camisa als 
propietaris de la finca 

b. Quan estan amb l'avia, li aixequen la camisa de mala manera, 
aquests vailets! 

En segon Iloc, quant a l'ordre de constituents, observem que les expressions 
lexicalitzades manifesten l'ordre basic, no marcat, del catala, el qual es caracteritza 
per tenir preposicions, i alhora manifestar l'ordre verb-complements i I'ordre 
modificat-modificador. Així, l'ordre estructural de les FF amb nucli verbal és Verb 
+ objecte; el de les FF amb nucli preposicional és P + objecte, etc. Si una FF 
verbal es compon de V+objecte preposicional i alhora es pot combinar amb un 
argument complement directe, l'ordre bisic és Verb + complement directe + ob- 
jecte preposicional, excepte que (com s'ha comentat més amunt) la cadena 
lexicalitzada de nuclis no es pugui trencar. 

En tercer Iloc, quant a la flexió, hem de distingir els casos de flexió Iliure, els 
casos de flexió fixa i els casos de flexió limitada. Així, si bT: és comú de considerar 
que en els SV amb flexió lliure la forma bisica és amb el verb en infinitiu, hi ha un 
nombre considerable d'expressions lexicalitzades amb una determinada forma 
verbal (p.e. aixf sia <desig>, sigui com sigui <indefectiblemeno, vés a saber <dub- 
te; ignorancia>). 1 encara hi ha FF amb uns usos verbals defectius pel que fa a 
persona, temps i nombre gramatical. En tenim un bon exernple en l'expressió no 
mata <mediocre>, la qual si bé esta lexicalitzada en la tercera persona només es 
pot conjugar en present o en prethrit imperfet d'indicatiu, com s'il.lustra en els 
exemples següenw9 

(4) a. El regal que li han fet no mata 
b. Els espaguetis que ens van servir en aquel1 restaurant no ma- 

taven 

Així mateix, en FF del tipus tens raó <record>, té raó <conformitat> convé 
tenir present que imposen fortes restriccions quant a la persona gramatical i al 
temps verbal. Altres vegades la FF esta restringida a una forma verbal perfectiva 
(p.e. no haver sortit de Ióu 4nexperimentat; jove>, haverperdut la llengua <ca- 
llar>). Seria, doncs, desitjable que les obres lexicografiques donessin aquesta in- 
formació específica relativa a les propietats formal~ de cada FF. 

En quart lloc, cal observar que una altra propietat característica de la forma 
d'algunes expressions lexicalitzades és la manifestació de propietats com la reduc- 
ció vocilica o I'assimilació consonantica de punt d'articulació, en contextos en 
que aquests fenbmens no són d'aplicació general. En tenim exemples a: és ckzr 
<certament> (pronunciat [as'kla]), cap amb llet <c&> (pronunciat [ka'kp'Áet]), 
pa amb tomdquet <pa> (pronunciat ['pant~'makat]).'~ 

9. Vg. Bladas (1997) per a un recull de frases fetes de la llengua catalana arnb rnorfologia 
verbal defectiva. 

10. Agraeixo a E. Bonet els dos darrers exemples. 



En cinquk Iloc, respecte a la forma de les expressions lexicalitzades hem d'ai- 
llar un tipus de seqüencia que es coneix amb el terme col.locacions." Sintactica- 
ment, les col.locacions són seqükncies d'unitats Iexiques que coocorren 
freqüentmerit juntes en l'eix de les combinacions sintagmatiques, i per aquest 
motiu constitueixen unitats en procés de lexicalització morfosintactica. Tenim 
alguns exemples d'aquestes restriccions lkxiques a: vellxaruc,pobre desgraciat, gran 
persona, presa de xocolata, rajola de xocohta, barra de torrons, cabeca dálh, oir mis- 
sa, etc. Semanticament, una col.locació encara consta de constituents semantics 
discrets; té, doncs, un significat transparent, en el sentit que cada constituent 
Iexic també correspon a un constituent semantic (vg. Cruse 1986: 40-41). 

En sise Iloc, un altre aspecte relatiu a la forma de les expressions lexicalitzades 
té a veure amb la possibilitat que algunes tenen d'admetre opcionalment uns 
determinats quantificadors i modificadors adverbials a l'interior de la seva estruc- 
tura, concretament trencant la contigüitat entre el V o P i l'objecte que seleccio-. 
nen. Noteu els següents contrastos: 

( 5 )  a. fer via <apressar-se> 
b. fer méslmoltalfor~alpocaluna mica de via 

(6) a. fer saliva <excitar> 
b. *fer méslmolta/for~alpocaluna mica de saliva 

(7) a. dántuvi 
b. de belllprimer antuvi 

(8) a. a láire lliure <intemperie> 
b. *al bonlbelllprimer aire lliure 

En relació amb aquesta propietat cal observar que molt poques expressions 
lexicalitzades admeten quantificació o modificació en posició prenominal i, enca- 
ra, les que admeten aquestes quantificacions o modificacions -com als exemples 
de (!) i (7)- s'interpreten amb una quantificació de grau o amb una modificació 
sobre el conjunt del predicat, no sobre el complement nominal. (Tornarem sobre 
aquest punt a la secció 5.) 

Algunes expressions estan lexicalitzades amb un quantificador o modificador 
concret, del qual no poden prescindir mai. Aquest és el cas d'expressions tals com: 
ésser tot u <unitat; simultani>, a tot drap <abundosament; rApidament>, de totes 
passades <indefectiblement>, de bonagana <volenterosament>, de mahgana <des- 
grat>, de bon comencament <primerameno, etc. Ara, també es pot donar el cas 
que la forma de la locució contingui el quantificador indefinit existencia1 un(a) i 
que aquest quantificador (1) estigui lexicalitzat completament en la forma de la 

11. Vegeu Zarco (1998:9-21) per a una síntesi de les diferencies sinthctiques i semhntiques 
entre combinacions de paraules que s'anomenen predicats complexos, col~locacions i frases idio- 
rnhtiques. 



locució (p.e. A n a  peca <íntegre>, dúna tirada <ininterrompudarnent>), (2) es 
pugui ometre (p.e. a (un)preu irrisori <barat>), o (3) es pugui substituir pel deter- 
minant definit (p.e. agafar un / elgat <embriagar-se>, anar-li a l  darrere amb un / 
elflabiol sonant (a algú) <perseguir; inútilment>). Així mateix, algunes FF estan 
fixades amb un quantificador numeral invariable (p.e. fer cinc cintims (d'alguna 
cosa a a@) <explicar>, de quatregrdpes <gatejant>), mentre que unes altres exigei- 
xen un quantificador numeral que pot tenir una forma variable (p.e. d'un en un, 
de dos en dos, etc.; en primer lloc, en segon Iloc, etc.). 

En resum, a la llengua trobem algunes expressions que obligatbriament s'han 
de construir amb un quantificador o modificador, altres que n'admeten algun de 
concret opcionalment, i altres que no poden trencar mai el sintagma lexicalitzat 
V/P+objecte, altrament la seqüencia esdevé agramatical. D'aquesta manera es posa 
de manifest que les expressions lexicalitzades tenen un grau divers de fossilització 
o d'idiomaticitat i, alhora, que seria aítament desitjable que les obres lexicogrhfi- 
ques informessin apropiadarnent de les possibilitats de separació de cadascuna de 
les locucions per part de quantificadors o modificadors específics o, si escau, de 
les possibilitats d'omissió o de substitució de quantificadors i modificadors. 

En sett lloc, quant a la forma de les expressions lexicalitzades, cal notar que, 
independentment que els nuclis centrals de les FF siguin nuclis Itxics (de les 
categories V, N, P, A, Adv, i també pronoms febles), s'estableixen simulthniament 
unes relacions de dependencia entre unitats de la categoria D o Q i  aquests nuclis 
lexics. De vegades I'ús d'un D o d'un altre, o la seva absencia, va associat a con- 
ceptes diferents i, per tant, cal que aquest punt sigui tan explicit com sigui neces- 
sari en les obres lexicografiques. Considereu a propbsit d'aquest punt els següents 
contrastos: perdre elson <desvetllar-se> vs.ferperdre la son <preocupar>,fer-se a la 
idea de <conscienciar-se> vs. fer-se una idea de <imaginar-se>, sortir cabells blancs 
<envellir> vs. fer sortir els cabells blancs <anguniejar; patir>. 

En vuitt lloc, hom pot notar que certes FF són elements de polaritat, la qual 
cosa vol dir que només es legitimen en contextos en els quals apareix un operador 
de naturalesa modal, ja sigui negatiu, interrogatiu o condicional. El que 6s impor- 
tant de notar és que diferents FF poden requerir operadors modals distints. Con- 
siderem, per il-lustrar aquesta propietat, les seqüencies cansar-s'hi i en rna vida i els 
seus contextos d'ús: 

(9) a. *En Joan s'hi cansa 
b. No t'hi cansis 
c. *Que us hi canseu? 
d. *Si t'hi cansessis, la feina et sortiria 

(10) a. *Ho he fet en ma vida 
b. En sa vida no havia dit res semblant 
c. Voleu dir que en sa vida farh res de bo? 
d. Si en ma vida em fan fer el que li han fet fer a ella, no poso 

més els peus al despatx 

Eh Marges, 662000 



Noteu que cansar-s'hi només es pot construir en contextos negatius, mentre 
que en ma vida admet contextos negatius, interrogatius i condicionals. 

Per últim, respecte a la forma de les locucions i FF, cal notar que la llengua 
ssvint admet, encara que no de manera totalment sistemitica, certes correlacions 
entre expressions lexicalitzades amb el verb tenir o arnb la preposició arnb (p.e. 
tenir mala lluna / arnb mala lluna <malhumorat>, tenir cara i ulh / amb cara i ulls 
<benfet>), o eorrelacions arnb expressions lexicalinades arnb no tenir o arnb la 
preposició sense (p.e. no tenirpkh a la llengua lsensepkh a la llengua <franc>, no 
tenirpena niglbria lsensepena nigloria <mediocre>). La no sistematicitat d'aquest 
fenomen fa recomanable que també sigui una qüestió que rebi un tractament 
adequat a les obres le~ico~rifiques. Així, seria convenient que informessin l'usua- 
ri d'aquells casos en que pot recórrer indistintament a una o altra forma. 

En resum, el que aquí se suggereix és que quan es produeixen restriccions peX 
que fa a la forma de les expressions lexicalitzades, les obres lexicografiques haurien 
d'acompanyar les entrades arnb notes d'ús, les quals haurien d'informar d'aspec- 
tes diversos, entre els quals podem esmentar els següents: 

-el temps verbal i la persona gramatical, arnb que sol construir-se una FF 
(p.e. pots comptar! :'incredulitat> tindria una nota d'ús en que s'especi- 
ficaria: «<usa en segona i tercera persones del singular i en segooa per- 
sona del plural del present d'indicatiu~); 

-les possibilitats de combinació d'una FF amb un nucli verbal arnb altres 
verbs del mateix camp semintic (p.e. petar-se de riure <riure> ((tarnbé 
s'usa arnb els verbs 'esclatar', 'trencar-se', 'partir-se', 'rebentar-se'», anar 
a escampar la boira <esbargir-se> «també s'usa arnb el verb de movi- 
ment 'sortir a'»); 

-les possibilitats de combinació d'una FF nominal amb altres noms (p.e. 
clavar-li la porta ah nassos (a a@) <despatxar> «també s'usa [amb el 
verb 'fotre' i] arnb els noms 'bigotis' o 'morros' com a complement de la - 
preposicióv); 

-les possibilitats de combinació d'una FF arnb determinats modifica- 
d o r ~  optatius (e.g. dántuvi <primerament> informaria del fet que «també 
s'usa arnb els modificadors 'bell' o 'primer' en posició preadverbial*); 

-1'ús possible de numerals (p.e. d ú n  en un <individualment; successiva- 
ment> «s'usa el mateix cardinal com a complement de les dues preposi- 
cions)); en primer lloc <primerament> atambé s'usa arnb qualsevol altre 
ordinal~) ; 

-les restriccions de selecció categorial (p.e. pecar de <excedir-se> «<usa 
normalment seguit &un adjectiun); 

-les possibilitats d'omissió de complements (p.e. a cobert de <protegit> 
«el complement és opcional»); 

-1'existencia de variants formals (p.e. si de CLZS / siper cas <atzar; condi- 
cid>); 

-les possibilitats d'omissió d'un nucli adjectival objecte de la comparació 



(p.e. veme1  com un tomdquet <vermelb «sovint s'omet l'adjectiu))); 
-la realització fonhtica de determinades FF (p.e. me cago en dena <contra- l 

rietat; maledicció> «sol pronunciar-se: ['kayum'dena] o ['kazum'dena] o. I 

A la secció 5 descriurem alguns aspectes relatius al significat de les expressions 
lexicalitzades, els quals tenen a veure (1) amb la formacib de predicats complexos, 
(2) amb el fet que els objectes nominals i els pronoms clítics objecte denoten 
propietats, (3) amb les transferhncies de significat (valors metaforics, figurats, 
extensions semhtiques) i (4) amb aspectes relatius a la composicionalitat del 
significat de les FF. 

5. Sobre el sip$?cat de les expressions lexicalitzades 

Un primer punt de reflexió, previ a analitzar quins fenbmens intervenen en el 
significat de les expressions idiomatiques, se centra en el fet que les expressions 
lexicalitzades s6n cadenes de nuclis: o bé exclusivament cadenes de nuclis Ikxics 
(V, N, P, A, Adv, i també pronoms febles), o bé cadenes de nuclis lhxics i de nuclis 
de naturalesa funcional (tals com D i Q.12 Cada FF imposa una cadena comple- 
xa i idiosincratica de relacions de nucli a nucli, que és totalment independent dels 
requisits sintactics i semantics dels' nuclis en construccions no idiomatiques. El 
que acabem de dir significa que cadascuna de les FF d'(l1) forma un tipus de 
cadena que especifiquem a (1 2). 

agafar ales <animar-se; independitzar-se> 
agafar-se els dits <perjudicat> 
costar un ronyó <car> 
no poder aclucar /'u11 <insomne> 
poder pajar-hi depew <certament> 
saber-la llarga Ceixerit; intel.ligent> 
tocar totes les tecles <dedicar-se; ocupar-se> 

m 
agafar-se els dits u 

/--b 
costar un ronyó 

u 
f - 3 n f - h  no ~ o d e r  tancar 1 u11 

nmñ 
poder pujar-hi de peus 

12. Vg. O'Grady (1998) per a una defensa de la hipbtesi que les expressions idiomiitiques 
estan subjectes a un principi gramatical que deftneix I'arquitectura general en termes &una cadena 
continua de relacions de nucli a nucli. 



m 
f. saber-la llarga 

Aquests esquemes indiquen que els verbs seleccionen noms, clítics, preposi- 
cions i adjectius, els noms seleccionen especificadors, els verbs modais seleccio- 
nen verbs, el marcador negatiu selecciona un verb i les preposicions seleccionen 
nuclis nominals. Ara, independentment que les seleccions lkxiques dins les cons- 
truccions idiomdtiques siguin fixes i particulars per a cada FF, cal remarcar que hi 
ha diversos aspectes addicionais del seu significat que constitueixen trets caracte- 
rístics generals de les expressions lexicalitzades, i que seran objecte de descripció 
en les pagines que vénen a continuació. Són els següents: 

1. La cadena de nuclis lkxics formen un sol predicat, un predicat complex, la 
qual cosa vol dir que en el nivell en quk es construeix el significat tenim 
cadenes de propietats (la propietat del nucli verbal, la propietat denotada 
per l'objecte, la propietat de la negació, la propietat no específica o genkri- 
ca dels pronoms, etc.), les quals es fusionen per un mecanisme formal d'in- 
corporació com a molt tard en el nivell de representació del significat co- 
negut com a Forma Lbgica.13 

2. Les relacions entre nuclis lkxics o entre nuclis lkxics i pronoms febles estan 
en el punt de partida de les transferkncies de significat i dels valors met&- 
rics associats amb les FE 

3. Les lectures inclusiva (vg. (12b)) o no inclusiva (vg. (12a)) dels objectes 
plurals, la lectura existencial del quantificador indefinit un (vg. (12c)) i el 
valor inclusiu del quantificador tot (vg. (12g)) es desprenen de l'existkncia 
de propietats qtiantificacionals dels sintagmes lexicalitzats que són inde- 
pendents de les propietats predicatives que es troben en els mateixos sin- 
tagmes. 

Els punts anteriors suggereixen que, si bé el lexicó codifica cadenes d'unitats 
Ikxiques, hi ha unes relacions entre nuclis que constrenyen la formació del predi- 
cat semantic expressat (perquk constitueixen les cadenes de relacions lkxiques més 
prominents, especificades morfolbgicament i codificades estructuralment com a 
resultat de l'esmentada selecció lkxica), mentre que les relacions entre nuclis lkxics 
i especificadors (com són la que s'estableix entre N i D, entre N i Q, o entre D i 
Q) són subsididries. És a dir, la presencia de determinants sembla que és invisible 
a la formació de predicats complexos, ates que no interfereix amb les relacions 
entre nuclis lkxics, perb en canvi constreny, quan és plural, un efecte semhtic 
inclusiu. A més, talment com els D, els Q codifiquen informació no predicativa: 

13. La descripció d'aquest mecanisme no és, perb, Sobjecte d'aquest treball (vg. Baker 1988; 
Masullo 1992; Safir 1995; Van Geenhoven 1992, 1998; Espinal en prernsa). 
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constrenyen un efecte semhntic inclusiu (en el cas de tot) o quantificació existen- 
cid (en el cas d'un). En aquest sentit semblen expletius respecte a la formació de 
predicats complexos, ja que aporten informació que 6s independent de la contri- 
bució informacional dels predicats. 

Un argument empiric a favor de la idea aquí expressada sorgeix arran de l'exis- 
ttncia de FF del catalh que, ja sigui diacrbnicament o sincrbnicament, mostren 
variació pel que fa a la presencia de D o Q.14 Considerem les següents alternan- 
ces: 

(1 3) a. aixecar una tempesta / aixecar tempesta <provocar> 
b. agafar una paperina / agafar la paperina <embriagar-se> 
c. remoure cel i terra / remoure el cel i la terra <esforcar-se> 
d. tirar aigua a mar / tirar aigua al mar <inútil> 

Noteu que tant la selecció &un D o Q,  com la selecció &un D o Q concrets, 
fluctua arbitrhriament, cosa que suggereix que els D i els Q queden fora de l'es- 
tructura predicativa que es forma a partir de les relacions entre els nuclis ltxics 
prbpiament dits. 

El fet que la seqükncia de nuclis ltxics constitueixi un sol predicat complex 
prediu certs efectes gramaticals que enumerem tot seguit, centrats en la tesi que 
els nominals objecte dels SV o SP lexicalitzats són dtbils:15 semhnticament deno- 
ten propietats i sinthcticament no tenen cas. 

1. Aquests nominals {interpreten com a noms de massa, no com a noms 
concrets, fins i tot si són noms comptables en singular, tal com s'il.lus- 
tra en les FF que donem a continuació. 

(1 4) a. passar llista 
b. fer boca 
c. fer denteta 

2. Aquests nominals queden involucrats en processos figuratius, tals com 
l'esquema cognitiu part-tot: , 

(1 5) a. remoure cel i terra > tot <esforcar-se> 
b. tenir lloc > pertot <acomplir-se; esdevenir-se> 

14. Rey-Chantreau (1991) comenten que algunes FF del francks han passat per diferents 
estadis en la seva evolució, amb eliminació o introducció de D o Q 

(i) a. promettre les monts et les vaux (XVc) > prometre monts et rnerveilles 
b. faire rouler un/le carrosse (XVIIIc) > rouler carrosse 
c. i l y  a anguille sous roche > i l y  a une anguille sow la roche 

15. Per a una descripció més completa d'aquests arguments, vg. Espina1 (en premsa). 



3. Aquests nominals no denoten entitats o individus. Així, quan usem les 
expressions de (16), no pensem en cap rosari concret, ni tampoc ens 
referim a cap pilota concreta del món real, sinó al fet de respondre a un 
atac. 

(1 6) a. passar el rosari <resar> 
b. ,tornar la pilota (a a l ' )  aespondre; revenjar-se> 

4. Aquests nominals objecte no designen referents discursius, perquk són 
no referencials. Dues conseqükncies d'aixb s6n la manca de transparkn- 
cia discursiva -com s'il.lustra a (17)- i la impossibilitat d'admetre una 
clhusula relativa -com s'exemplifica a (18): 

(17) a. anar a escampar la boira <esbargir-se> 
b. *Després d'una reunió llarga necessitava anar a escam- 

par la boira, perb mai no Cescampava prou 

(18) a. trezlre elgeni <airar-se> 
b. *No va aconseguir treure el geni que volia 

5. Aquests nominals no tenen una lectura especifica, perquk no denoten 
objectes específics -com s'il.lustra a (19). De resultes d'aixb, tampoc no 
poden interpretar-se amb una lectura definida - c o m  Sil-lustra a (20): 

(1 9) a. carregar el mort (a a l ' )  <culpar; endossar; respon- 
sabilitzar> 

b. *El mort, Chan carregat al sergent mis jove 

(20) a. fer llit <allitar-se> 
b. *Hi ha diverses coses que no m'agrada fer, especialment 

llit 

6. Aquests nominals, fins i tot noms comptables en singular, en algunes 
expressions lexicalinades poden anar adjacents al verb sense cap D. 

(2 1) a. fer nit<dormir> 
b. *fer la nit 

(22) a. passar llista<comprovar> 
b. *pasar la llista 

7. Els nominals objecte, tant se val quina sigui la seva categoria sinthctica 
(SN, SD, S Q ,  el més normal és que no es puguin substituir per un 
pronom feble amb cas acusatiu o amb cas partitiu. 
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a. passar llista 
b. *pasar-ne 

(24) a. cau~e-Li h cara de vwgonya (a al@) <avergonyir-se> 
b. *caure-la-hi 

(25) a. tinzrumg&da d'aiguafida (a&? <decebre> 
b.* tirar-ne una 

Aixb no obstant, la pronominaiització del nominal objecte esti estretament 
lligada al grau de lexicalització de I'expressió sintagmitica.lG 

8. Els nominals objecte queden sota l'abast d'altres operadors que de ve- 
gades apareixen a la cliusula, tals com la negació o els verbs modais 
(p.e. poder). A (26)-(28) ho exemplifiquem per mitji de FF que incor- 
poren un nominal que sempre {interpreta que queda afectat per la ne- 
gació i pel verb modal (quan hi és present): 

(26) a. nopoder dirfava <cansat> 
b. Quan vam arribar al cim ningú no podia dir fava 

(27) a. no poder aclucar lb11 <insomne> 
b. Arnb la febre, no va poder aclucar I'ull en tota la nit 

(28) a. no sentir-se ni una mosca <silenci> 
b. Quan entra son pare, no se sent ni una mosca 

Sigui quina sigui la naturaiesa sintictica del nominal objecte (SN, SD, SQ), 
noteu que en tots els casos s'interpreta que aquest nominal té un abast reduit respec- 
te ais aitres operadors presents en I'estructura lexicalitzada: no {ha produit un esde- 
veniment o situació tal que hom pugui-dir-fava, pugui-aclucar-ull, o senti-mosca. 

16. Aixi, si bé els exernples de (i) s6n completament rnalforrnats, els parlants natius accepten 
algunes dislocacions a la dreta - c o m  s'il.lustra a (ii). 

(i) a. *De llista, en va passar en comenCar la classe 
b. *La llengua, mossegueu-vos-la 

(ii) a. Encara n'haurern de fer al final, de via 
b. Pera aquestes coses en té rnolt, d'ull, en Joan 

Aixi rnateix, la FFpassar la nit en blanc <insomne> es pot associar ambpassar-la-hi, ipassar eh 
ullsper (al!na cosa) <inspeccionar> es pot associar amb passar-los-hi. La diversitat respecte a la 
prova de la pronorninalització rnostra que el grau de fusió dels objectes arnb el nucli predicatiu té 
una variació important d'unes FF a unes altres, i que en estructures rnenys lexicalitzades els objec- 
tes s6n veritables argurnents. 

Agraeixo molt especialment a E. Bonet, T. Cabré i J. Mateu els comentaris d'aquests exemples, 
arran de la celebració del 10th Colloquium on Generative Grammar (Alcalá de Henares 2000). 
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Dkiem també més amunt que les relacions entre nuclis lkxics, les quals es 
desprenen de pures seleccions lkxiques, són a la base de les transferkncies de signi- 
ficat i dels desplacaments metaforics, característics de les FF. Considerem, per tal 
d'il-lustrar-ho, els dos sintagmes lexicalitzats que segueixen: 

(29) a. demanar la lluna <demanar; impossible> 
b. parlar pels descosits <xerrar; excessivament> 

El primer exemple il-lustra la següent cadena de nuclis lkxics V+N: 

/--'3 
(30) demanar la lluna 

la qual és el punt de partida per a la formació del predicat complex [demanar- 
lluna]. Un cop format aquest predicat es produeix un desplacament semhntic 
d'acord amb el qual lluna no denota una entitat concreta del món, sinó «una cosa 
molt difícil o impossible d'obtenir)) (EC) o «una cosa que no es pot donar)) (IEC). 

El segon exemple conté una cadena complexa de seleccions lkxiques que il-lus- 
trem a (31): 

nn 
(3 1) parlar per+els descosits 

la qual és el punt de partida per a la formació del predicat complex [parlar- [per- 
descosits]]. Aquest punt és important per diversos motius. Primer, noteu que, tot 
i que en catalaparlar no selecciona un SP, en la construcció idiomaticaparlarpels 
descosits participa en una cadena de dependkncies lkxiques que és totalment inde- 
pendent dels requisits sinthctics i semhntics d'aquest verb en construccions no 
idiomatiques. Segon, la construcció només es pot interpretar si s'assumeix un 
desplacament semhntic segons el qual descosits deixa de significar el seu valor lite- 
ral i {interpreta com un mode incorporat o fusionat amb el nucli verbal parlar, 
com a resultat del qual passa a significar «parlar amb excés)) (EC, IEC). 

La conclusió del que acabem de dir és que, &una banda, l'existkncia d'uries 
dependkncies lkxiques concretes, codificades en determinades entrades del lexicó, 
forca la construcció de predicats complexos, fet que permet predir certs efectes 
gramaticals per als nominals objecte. D'altra banda, la creació d'aquests predi- 
cats complexss, formats per un procediment de fusió o incorporació entre nu- 
clis, és lingüísticament independent del significat metafbric característic de les 
construccions idiomatiques. El valor figuratiu que sovint s'associa amb els idio- 
matismes prové del fet que almenys un dels diversos nuclis lkxics que compo- 
nen una expressió lexicalitzada no es pot interpretar literalment, cosa que per- 
met detectar diferents graus d'idiomaticitat: en els exemples de (29) és exclusi- 
vament el complement nominal o preposicional el que no es pot interpretar 
literalment. En altres, el canvi de significat afecta també el nucli predicatiu 
(p.e. negar-se ambpoca aigua <acovardir-se>, mort degana cdesgraciat; menys- 
preable>). 



Per tancar aquest punt considerem algunes expressions lexicalitzades amb pro- 
noms febles: 

(32) a. som-hi <anim> 
b. matar-s'hi cescarrassar-se> 

(33) a. vessar-la <equivocar-se> 
b. carregar-se-la <castigat; rebre> 

(34) a. compondre-s'ho <enginyar-se> 
b. matar-ho <acabar> 

(3 5) a. clavar-les peh descosits <xerrar> 
b. no saber on dar-les <desorientat> 

(36) a. dir-ne de tots colors <injuriar> 
b. fer-ne una de bona <entremalitat; equivocar-se> 

Noteu que cap d'aquests clítics no constitueix una expressió referencial, pro- 
pietat que és coherent amb la feblesa dels nominal~ objecte comentada més amunt. 
Pel mateix motiu, tampoc no podem afirmar que allb que caracteritza aquestes 
expressions sigui una transferencia referencial, perque simplement aquests pronoms 
no tenen referencia. La naturalesa semhtica no específica d'aquests pronoms 6s 
indispensable, d'una banda, per a la formació del predicat complex a nivel1 se- 
mantic i, de l'altra, per a la transferencia o formació del significat figurat. Dit en 
altres mots, és perque els pronoms denoten propietats i tenen un valor generic 
que el nucli predicatiu també s'interpreta amb un desplacament o canvi semhntic; 
altrament, de forma literal la majoria d'aquestes expressions no es podrien inter- 
pretar. 

El darrer punt que volem comentar té a veure amb el grau de composicionalitat 
del significat que trobem associat amb les expressions lexicalitzades. 

Sovint s'ha esmentat que el significat de les frases idiomhtiques no és el resul- 
tat de la unió dels significats de les parts que el formen, sinó que el seu significat 
es pot comparar al d'un únic element Iexic. Segons Cruse (1986:37) és un com- 
plex lexic que és simple semhnticament. Per la seva banda Zarco (1998:14), se- 
guint Aisenstadt (1978), afirma que allb que diferencia les FF de les col.locacions 
és no I'existkncia de seleccions lkxiques, propietat comuna a les dues construc- 
cions, sinó la composicionalitat del significat, propia de les col-locacions i també 
dels sintagmes en general, pero absent en les expressions idiomhtiques." 

Ara, &una banda, allb que aquí volem apuntar és que la diferencia entre FF i 
col.locacions no esta ni en la pertinencia de les restriccions lexiques, ni en la 
composicionalitat del seu significat; la diferencia esta en les transferencies i des- 
~lacaments de significat que manifesten habitualment les FF, pero no les col.10- 

17. Per aquesta autora, FF i col~locacions s6n expressions distintes. 



cacions morfosinthctiques. D'altra banda, sostenim que el significat de les FF és 
parcialment composicional, ates que deptn de la formació de predicats comple- 
xos a partir dels nuclis ltxics, i de la interrelació entre l'estructura predicativa 
d'aquests sintagmes i les restriccions quantificacionals, a partir de les quals s'infe- 
reixen nocions com la inclusivitat, la no inclusivitat, la quantificació existencial, o 
la inclusivitat reforcada. 

Pel que fa a la primera de les afirmacions, sembla que quan es parla de no 
composicionalitat de les expressions lexicalitades hom es refereix fonamentalment 
al fet que a I'interior d'aquestes estructures no es produeix assignació temhtica 
entre el nucli predicatiu i els objectes d'aquest nucli. Per exemple, segons Everaert 
(1989:lO-11) té lloc un procés Iexic de saturació de papers temhtics que aquest 
autor anomena absorció temhti~a. '~ A parer meu, pero, seguint la idea que les FF 
respecten la restricció de la continuitat entre nuclis (O'Grady 1998), com que la 
selecció ltxica per part d'un nucli és distinta en les expressions lexicalitzades i en 
les no lexicalitzades, sembla més apropiat suposar que tenen entrades absoluta- 
ment independents. Així, considerarem que les FF que tenen el format V+Cl no 
es deriven a partir de les formes transitives o intransitives que puguin existir per 
mitjh d'una operació Itxica de reducció argumental (Reinbart 1996). El que sos- 
tenim aquí és que les expressions lexicalitzades no són formes amb algun tipus de 
reducció, sinó formes Itxiques distintes. Alguns arguments en suport d'aquesta 
afirmació són els següents: 

1. En molts casos la llengua no té el correlat transitiu o intransitiu de la 
FF, a partir del qual suposadament aquesta s'ha format: 

(37) dinyar-la <morir> vs. *dinyar 

2. En algunes ocasions, més que reducció argumental, sembla que en la 
FF trobem expansió o canvi en el nombre d'elements seleccionats per 
un nucli Itxic: 

(38) a. no cansar-s'hi <desinteresar-se> vs. cansar (T) 
cansar-se (1) 

b. tocar-hi (al&) <intel-ligent> vs. tocar (T) 

3. El format transitiu, l'intransitiu i el lexicalitzat d'un mateix nucli ver-. 
bal s'associen amb diferents restriccions de selecció, amb diferents con- 
ceptes, arnb diferents condicions de veritat i, també, amb diferents es.- 
tructures tematiques. Compareu: 

vs. ballar (T) 
$ir balls (1) 

18. Vegeu també Bianchi (1993:366) per a I'afirrnació que un ~ossible correlat sintictic de la 
no composicionalitat és la manca d'assignació temitica. 



En termes clksics podríem dir que l'argument extern de ballar-la 4s un expe- 
rimentador, si bé l'argument extern de ballar i defer balls és un agent, un contro- 
lador. A més, ballar-la esta lexicalitzat amb un pronom feble que en les construc- 
cions idiomhtiques té un valor genkric, distint del valor que el pronom la t4 en 
construccions no idiomhtiques.19 Per tant, els verbs de (39) són lingüisticament 
diferents. 

Noteu també que cadascuna de les expressions lexicalitzades considerades fins 
aquí adquireix un significat figuratiu característic, que és absent en les estructures 
que simplement manifesten freqükncia d'ús contigu o lexicalització de naturalesa 
morfosinthctica. 

Ara, dit aixb, també cal precisar que encara que no es pugui parlar de 
composicionalitat del significat de les FF en termes d'assignació temhtica, sí que 
és necessari atribuir-los estructura sintagmhtica, la qual és un element constitutiu 
de la composicionalitat. Així, observem que un tret general de les Ilengües romh- 
niques, que també es fa manifest en les FF, és l'associació entre un SN plural sense 
determinant i una lectura no inclusiva, i I'associació entre un SD plural definit i 
una lectura inclusiva (Laca 1990). Concretament les FF de (40) il.lustren el fet 
que diferents formats d'objecte s'associen amb diferents lectures: no inclusiva, 
inclusiva, una lectura existencial sobre events o situacions (forcada pel quantifica- 
dor indefinit un), i un valor semhntic inclusiu forcat pel quantificador tot. 

a mans plenes <generosameno 
fer punts <adular> 
escurar les butxaques <arruinar> 
fer les mans cmanicura> 
comr un u l L  h cara <can 
tirar uha galleda 
d'aigua fieda (a al&) <decebre> 
Jsser tot orelles <escoltar> 
de tots colors <divers> 

NO INCLUSIVA 

NO INCLUSIVA 

INCLUSIVA 

INCLUSIVA 

EXISTENCIAL 

EXISTENCIAL 

INCLUSIVA 

INCLUSIVA 

Per tal de donar compte d'aquestes intuicions lingüístiques el que sembla que 
cal afirmar és que el significat de les FF és parcidment composicional, ates que 
integra propietats gramaticals com la pluralitat, la inclusivitat o la quantificació 
existencial amb la formació de predicats complexos que transfereixen el seu signi- 
ficat en valors figuratius. Per consegüent, direm que es produeix una construcció 
del significat a partir de la contribució dels nuclis Ikxics que expresen relacions 
predicatives, i dels nuclis de naturalesa funcional (D i Q) que especifiquen propie- 
tats quantificacionals. 

19. El pronorn feble la de les expressions lexicalitzades sernbla que s'hauria de definir corn un 
pronorn no eventiu (a diferencia del clític ha], no específic o generic (tret cornpartit amb hi, ho, les, 
en, que veiern a (32), (34)-(36)), acusatiu (cosa que relaciona directament la arnb ho, h, en) i 
singular. A diferencia del pronorn la de les construccions no idiornhtiques (especificat corn un 
pronorn de tercera persona, fernení), aquest pronorn té els trets de genere i persona neutralitzats, 
en el sentit que el seu contingut no s'activa o enriqueix en funció d'inforrnació contextual. 



6 Cloenda 

En primer lloc, hern descrit un conjunt de trets que permeten distingir els SX 
lexicalitzats d'altres construccions no lexicalitzades. 

En segon lloc, hern justificat que les expressions lexicalitzades s6n de naturale- 
sa categorial diversa i que no 6s adequat associar el concepte de FF amb un grup 
reduit de sintagmes. 

En tercer lloc, hern descrit diverses propietats caracteristiques de les expres- 
sions lexicalitzades tenint en compte la seva naturalesa formal i hern suggerit la 
conveniencia que les obres lexicografiques informin de les restriccions que afec- 
ten la forma de les expressions lexicalitzades. 

Finalment, hern descrit diversos aspectes relatius al significat de les expres- 
sions lexicalitzades i hern explicat que el significat de les FF (com el de les anome- 
nades col~locacions) es parcialment composicionai, ates que ha de combinar el 
significat de predicats complexos (obtingut a partir de la fusió de nuclis lexics) 
amb el significat codificat per D i Q. 
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