
Notes 

Entorn de la naturalesa anatbrica dels pronoms personals en cat&, per Gemma 
Rigatr i Oliver 

Un repis als tractats i manuals en ús 
de gramitica catalana palesa que els pro- 
noms anomenats personals hi són encara 
considerats amb persisthcia com a substi- 
tuts del nom! I, un cop enunciada la seva 
funció substitutiva, l'interes dels gramitics 
se centra a classificar-10s segons la presen- 
cia o absitncia de tonicitat i a estudiar-ne 
les funcions sintactiques possibles dins la 
frase. Ara bé, el pes específic dedicat a 
l'angisi sobretot d'aquesta última qüestió 
-tanmateix suggestiva, a més d'important- 
ha entelat l'interes per I'estudi d'altres as- 
pectes també ben importants perb que, de 
fet, s'han deixat de banda con a irrellevants 

o inexistents.' Per exemple, són excepció 
els autors que s'han adonat (en la línia de 
les observacions de Bloomfield, Bally, Ben- 
veniste, etc.) que no tots eís pronoms per- 
sonals substitueixen elements anteriorment 
apareguts a la frase o discurs. I cal dir 
aixb mateix a propbsit del fet que la subs- 
titució d'un element per part d'un pronom 
no té pas sempre la mateixa naturalesa: 
ningú no sembla donar-hi cap importin- 
cia. 

Ara no és pas qüestió, aquí, de plantejar 
estudis exhaustius sobre els pronoms perso- 
nals en catala, i encara menys de delimitar- 

?. L3 mateixa consideraci6 dcls pronoms ano- 
I. D'acord amb la definici6 de J. MARVA, menats personals es reflecteix fins i tot als tc- 

Ctcrs superior de graindtica cntnlnna (Barcelo- maris per a oposicions de professors de cata- 
na 1968), p. 179, paradigmrltica cn aquest sen- Ih als instituts de Catalunya, recentment ce- 
tit, els pronoms personals s6n els que s'usen lcbrades. 
per a substituir els substantius, sols o acom- 3. P. Fabra n'es una. Vegeu la seva defini- 
panyats d'atributs i complements, en qualsevol ci6 de pronom a la p. 34 de Granldrica cata- 
de llurs funcions dins i'oraci6. lana (Barcelona 1956). 
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ne a definir-ne el concepte. La present nota 
té les limitades intencions d'insistir, ar- 
ran dels buits suara esmentats, en l'existkn- 
cia de dues classes diferents dins el sis- 
tema pronominal catalh: d'una banda, la 
dels pronoms deíctics o no anafbrics, i, 
de l'altra, la dels pronoms anafbrics (o subs- 
tituts anafbrics, si es vol), e h  quals seran 
presentats en el marc general de les rela- 
cions anafbriques. A propbsit de la seva 
funció anafbrica, justament, es mirarh de 
confegir algunes reflexions sobre els pro- 
cessos anafbrics en general i de propugnar- 
ne un tractament tebric unificat. 

Tota relació anafbrica entre una unitat 
lingiiística i una altra unitat de la mateixa 
frase o discurs4 que anomenem antecedent 
comporta una relaci6 d'identitat semAnti~a.~ 
Ja ho diu L. Tesnisre? <<La connexiol-I ana- 
phorgique exprime une identité et consti- 
tue par l i  un veritable renvoi sémantique. 
Tel est d'ailfeurs le sens étymologique du 
grec nvayopa., 'référence, renuoi'., 

L'aniifora és un dels mecanismes més im- 
portants de cohesió de les frases &un dis- 
curs, precisament perqu& la seva naturalesa 
no 6s pas sempre oracional, sinó que sovint 
sobrepassa els límits de la frase. Així I?o 
reconeix el mateix Tesni&re7 quan escriu 
que ctl'anaphore n'est pas limité au cadre 
de la proposition ou de la phrase. Elle le 
déborde souvent. Et  un anaphorique peut 
tres bien établir une connexion skmantique 
entre d e w  phrases qui ne sont pas unies 
par une connexion syntaxique. Elle jotde 
alorc egtre une phrase subséquent et une 
phr~jse prkckdenten. 

Lexponent més persistentment ates dels 
processos anafbrics en general ha estat des 
de sempre el procés de pronominalització. Pel 
que fa només a la lingüística generativa, si 
ens hem de creure els calculs de V. San- 
chez de Zavala,' la qüesti6 de la pronomi- 
nalització porta ocupades fins avui als ge- 
nerativistes tantes hores de treball i pigines 
impreses com les que els han ocupat la res- 

4 .  Entenem per discurs la unitat lingüistica 
formada per un conjunt coherent de frases. 

5 .  El terme reIaci6 anafbrica 6s emprat aquf 
per a fer menci6 tant a l'andfora prbpiament 
dita com a la catdfora, cas en qu& un sintag- 
ma nominal o consegüent es troba darrera d'un 
pronom anafbric, com a la frase següent: Quan 
li van donar el premi, tothom felicita en Joan 
(sempre, 6s clar, que li i en Joan facin refe- 
rencia a la mateixa persona). 

6 .  Eldrnents de synterc structurale (París 
1959), p. 86. 

7 .  Op. cit., p. 87. El subratllat 6s nostre. 
8 .  V .  S ~ N C H E Z  DB ZAVALA (ed.) ,  Semántica y 

sintaxis en la lingüística trans/ormatoria 12 (Ma- 
drid 1976), p. 203. 

ta de problemes lingüístics en el seu con- 
junt. Tanmateix, només de fullejar sumiria- 
ment les publicacions generativistes, se'n 
neu aquesta idt.ntica impressió. Aixb no 
significa, pe&, que els pronoms siguin els 
únics elements lingüístics capacos &establir 
una relació anafbrica? i així ens ho mostren 
les frases d'(l), on els elements interpre- 
tats anafbricament són subratllats. 

(1) a. Si veus en Pere, digues-li que plou 
b. Vaig trobar en Pere a la biblioteca, 

perb l'antipdtic no em va ni saludar 
c. En Pere balla sardanes i en Joan 

també ho fa 

Tant a (la) com (Ib) el sintagma nomi- 
nal en Pere actua com a antecedent d'un 
element anafbric que apareix mes endavant 
a la frase. Aquest element, que a ( la)  té 
naturalesa pronominal, no en tC, en canvi, a 
(lb). A ( lc)  la relaci6 anafbrica s'estableix 
entre un sintagma verbal ple, balla sarda- 
nes, i un pro-sintagma verbal, fer-ho. Ente- 
nem, doncs, que en aquesta frase I'expres- 
si6 ho fa equival a l'expressió balliz sarda- 
nes. 

Acabem de constatar que la funci6 ana- 
fbrica no és pas exclusiva dels pronoms. Ob- 
servem ara que els pronoms -i en concret 
els pronoms anomenats personals- no pas 
sempre tenen naturalesa anafbrica, tot i que 
sovint la gramitica tradicional els i'ha atorga- 
da (i, així, se sol afirmar que la caracte- 
rística d'aquests pronoms és la de ser em- 
prats per substituir els substantius). Tanma- 
teix, alguns representants de la granitica 
tradicional han posat I'smfasi en la capaci- 
tat deíctica dels pronoms, com palesen les 
paraules del Br~cense,'~ les quals, escrites el 
1587, reprodu'im tot seguit: atCÓnzo ptie- 
den [los pronombres] colocarse etz ltrgar 
del nombre, si con el10 aludimos a cosas 
que no tienen nombre o a aquellas cuyo 
nombre ignoramos? C.. .I Asi, pzies, estos 
pronombres son mi s  antiguos que 10s nom- 
bres ~C6nz0, entonces, se llarrra~án pro-rzonz- 
bres? Porque la sustancia indivisible (por 
decirlo como fisico) se explica mejor y mis  
particrrlarmente por estos pronombres que 
por 10s nombres propios, pues cuando digo 
ego no se puede entender a ningBn otro, 
pero cuando digo Franciscus se pi~ede uno 
referir a otro Franciscus, de donde resulta 
qzie Franciscus puede colocarse en ltrgar de 
ego mis  bien que al reués.x. 

9 .  Aixb no obstant, el Dicciottari generat de 
llengua catalana d6na la següent deiinici6 

, la veu anafbric: aEn gramhtica, dit d'un 
mot pronominal emprat per a denotar la ma- 
teixa idea que un nom dit precedentment.. 

10. F .  SANCHEZ DB BROZAS, Minewa (Madrid 
1976). p. 51. 



La ra6 per la qual els pronoms perso- 
nals no tenen tots la mateixa naturalesa 
a les llengües com ei catali resideix --com 
tantes vegades han remarcat lingüistes i fi- 
lbsofs- en el fet que les tres persones gra- 
maticals no s6n equidistants ni semblant- 
ment originades. Així, doncs, els pronoms 
de tercera persona gramatical s6n diferents 
dels de la primera i segona persona, per- 
qut - c o m  assenyala E. Benveniste-" la 
tercera persona té per funci6 expressar la 
no persona: s6n pronoms que trameten a 
tot allb que no és ni l'emissor ni el recep- 
tor de l'enunciaci6 (o acte de produir una 
frase o discurs), a tot allb que no és ni jo 
ni tu. No trameten a si mateixos -rebla 
Benveniste, sin6 a una situació objectiva. 
En altres paraules: connecten amb un altre 
element de la frase o discurs amb el qual 
estableixen una relació anafbrica." 

ContrAriament als pronoms de tercera 
persona, els de primera i segona persona 
són emprats per a mostrar les persones par- 
ticipants a 11enunciaci6. Jo, em, mi, nosal- 
tres.. ." assenyalen I'emissor dels discurs; tu, 
vosaltres, et... assenyalen el receptor o re- 
cegtors. Es tracta, per tant, de pronoms per- 
sonals deictics o no anafbrics, que el siste- 
ma pronominal catali presenta al costat dels 
pronoms personals anafbrics. 

Hem dit que els pronoms de tercera per- 
sona s6n els prbpiament anafbrics, ja que re- 
meten a un element aparegut a la frase o 
discurs amb el qual mantenen una determi- 
nada relaci6 d'identitat semintica." Ara bé, 
en catala no tots els pronoms de tercera 
persona estableixen el mateix tipus de rela- 

11. Structure des relatiors de persotzne dans 
le verbe, La nature des pronoms, articles reco- 
llits a Problemes de linguistique glndrale (Pa- 
ris 1%6). 

12. A propbsit dels pronoms personals de 
tercera persona, escriu L. Bloomfield, El Ilen- 
gtcatge (Barcelona 1978). ps. 287 i s: uEn una 
gran mesura, certs tipus de substituci6 es ca- 
racteritzen encara per la circumsthncia que la 
forma a que s'aplica la substituci6 ha apare- 
bwt en la parla recent. Així quan diem Ask 
that policeman, and he will tell you, "Pregun- 
ta-ho a aquell guarda, i ell t'ho diri", el subs- 
titut he significa, entre altres coses, que s'lla 
dit recentment l'expressi6 substantiva singular 
masculina que he reempla~a. Un substitut que 
implica aaix 6s un substitut anafbric o depen- 
dent, i la precedent forma reempla~ada és I'an- 
tecedent.n 

13. Cal recordar aquí que nosaltres no 6s 
mai el plural de jo. De jo nomts n'hi ha un a 
I'acte d'enunciació. Nosaltres, perb, pot inclou- 
re, a m6s de la primera persona, la segona 
(jo + tu) o bC pot excloure-la (jo + ell/ells). 

14. Excepcionalment tamb6 els pronoms de 
tercera persona poden ser emprats deicticament, 
per exemple, en lloc d'un pronom demostratiu. 
Aquest 6s el cas del dittleg següent si I'emis- 

ció anafbrica. N'és la causa el fet que alguns 
pronoms del sistema pronominal combinen 
el carkter anafbric amb el caricter definit 
i referencial. 

Basant-nos en la distinció fregeana entre 
sentit i refertncia, podem reconeixer dos ti- 
pus d'anifora: Z'anLifora de pefer2ncia i Z'c- 
nctfora de sentit.'' Glottlob Fregep conside- 
ra separadament la referencia i el sentit de 
les expressions nominals (o noms propis, 
com eli les anomena). L'objecte designat 
per una expressió és la seva referencia, i la 
peculiar manera de referir-se a I'objecte 6s 
el seu sentit. Així, segons Frege, les ex- 
pressions de (2) tenen idtntica refertncia 
perb divers sentit. 

(2) a. L'estrella del matí 
b. L'estrella de la nit 

Ambdues designen el segon dels planetes 
del sistema solar: Venus. Ara bé, a (2a) re- 
marquem que és Venus la darrera estrella 
que els nostres ulls perceben abans de la 
sortida del Sol, mentre que a (2b) subrat- 
llem que és Venus la primera estrella que 
apareix tan bon punt el Sol es pon. Donem, 
doncs, diferent sentit perb identica referen- 
cia a aquestes expressions. Aixb mateix po- 
dríem d i  dels sintagmes nominals de (3), 
els quals fan refertncia a la mateixa persona: 
Crist, bé que tenen divers sentit ja que a 
(3a) expressem que fou crucificat i a (3b), 
en canvi, que ressuscita. 

(3) a. El crucificat 
b. El ressuscitat 

El sentit de les expressions, diu Frege, Cs 
conegut pels usuaris de la llengua pel sol 
fet de parlar-la. El coneixement de la re- 
ferencia d'una expressió, contrhiament, no 
és donat pel sol fet de parlar la liengua, 
sinó que cal acudir a la realitat. D'dtra 
banda, l'existencia d'un sentit no implica 
necesshiament l'existencia d'un referent. 
Aixb fa que, a vegades, a certes expressions 
els manqui la referencia. 

sor de la segona frase la pronuncia tot asse- 
nyalant una persona que es troba present en 
el lloc de I'enunciació: 

--Qui 6s el culpable? 
-Ell  ell és el culpable. 
15. La distinci6 entre elements anafbrics per 

identitat de referencia i per identitat de sen- 
tit es troba a P.M. Postal, Anaphoric Islands, 
aChicago Linguistic Societyn, 5 (Chicago 1969), 
ps. 205-239, i principalment a J. T. Grinder i 
P. M. Postal, Missit~g Antecedents, eLinguistic 
Inquirya, 2, 3 (1971), ps. 269-312. 

16. Vber Sinn tcnd Bedeutung (1892). article 
recollit a Estudios sobre setlldntica (Barcelona 
1971), PS. 49-84. 
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La distinció fregeana ens ajuda a donar 
compte de les diferencies existents entre 
aqueus elements de la nostra Uengua que han 
de ser considerats com a elements anafbrics. 
Així, considerarem que dos o més elements 
mantenen relació anafbrica de referencia si 
tenen idhntica refersncia, és a dir, si són 
correferencials, com els clements subratllats 
de (4). 

( 4 )  -- Has vist la Maria? 
-- Si, ja l'he vistii 

DXtra banda, direm que dos o nlés ele- 
ments mantenen relació anafbrica de sentit 
si tenen identica significació, sense ser, perb, 
correferenciais. Aquest és el cas dels ele- 
ments subratllats de (5):  gana i en tenen el 
mateix sentit perb no expressen ala matei- 
xa gana*. 

( 5 )  Jo tinc gana i tu també en tens 

A tots dos tipus d'anhfora es fa evident 
que, tal com fa notar L. Tesniere, la rela- 
ció anaOrica comporta una relació d'identi- 
tat. 

La relació anafbrica de referencia s'esta- 
bleix sempre entre sintagmes nominals; per 
cxernple, entre un sintagma nominal ple i 
un pronom personal definit no deíctic," o bC 
entre un sintagma nominal ple i un pronom 
relatiu. També dos o més sintagmes nomi- 
nals plens poden mantenir aquest tipus de 
relaeib. Si els sintagmes nominals Verda- 
guer, el sacerdot poeta, i l'autor de Cani- 
gó apareixen en un mateix discurs, hom 
els intcrpretarh com a sintagmes nominals 
correferents perque fan referencia a la ma- 
teixa persona, encara que no comparteixin 
cl rnateix sentit. Aquest fet ens mostra que 
la identitat de referitncia no comporta ne- 
czsshriament identitat de sentit.'' 

17. Considerem, d'acord amb Fabra, els pro- 
noms possessius i els reflexius com a pronoms 
personals. 

18. Heus aquí un fragment extret de la tra- 
ducció dc J.  Carner de Pickwick, de Charles 
Dickens (Barcelona 1970), p. 948, que exempli- 
fica l'establiment de relaci6 anafbrica dc re- 
ferencia entre sintagmes nominals plens: 

a-Espero -va dir el senyor Pickwick- 
que el nostre voluble company no fa cap cosa 
abs~~rda, de la saga estant. 

U--Oh, ca! -va respondre Ben Allen-. Fora 
de quan est4 una mica alegre, Bob ds al mds 
qtcie~t dels nrortals. 

*En aquell moment esclat& a llurs orelles una 
prolongada imitació d'una corneta de claus, se- 
guida d'aclamacions i esgarips: i tot plegat evi- 
dentment procedia de la gola i dels pulmons del 
wrds qtciet dels rnoftals, o sigui, amb mds sevt- 
zilla designacid, del mateir Bob Salvyerr (el sub- 
ratllat 6s nostre). 

Cal advertir que l'establiment de la re- 
lació anafbrica de referencia entre sintagmes 
nominals no és pas tan lliure com en un 
principi es podria pensar. Tot seguit veu- 
rem que en catalh ens trobem amb una 
colla de restriccions pel que fa a I'establi- 
ment d'aquest tipus de relació. I és missi6 
de la gramatica del catalh donar raó de les 
condicions que regeixen l'anhfora referen- 
cial. Així, la gramhtica haurh d'explicar per 
que la frase (ha) és ben formada i, en can- 
vi, no ho és la frase (6b) quan hom pretin 
que ambdós sintagmes nomii~als siguin cor- 
referencials. 

( 6 )  a. Ahir vaig trobar e;z Joan perb d po- 
brissó no em va reconeixer 

b. *Ahir vaig trobar el p?brissd perb en 
Joan no em va reconelxer 

La grammhtica hauri d'explicar també per 
que dos sintagmes nominals indefinits no 
poden mantenir relació anafbrica de refe- 
rencia i, per contra, és possible que en man- 
tinguin un sintagma nominal indefinit i un 
de definit (pronominal o no), com ens mos- 
tren els exemples de (7). 

(7) a. U n  vell penetrava en el pbrtic en ar- 
ribar-hi ella .. . Un vell alq? els ulls 
i li dona el Déu-vos-yard. 

b. U n  vell penetrava en el pbrtic en ar- 
ribar-hi ella . .. El vell alqh els ulls 
i li dona el Déu-vos-guard. 

Els sintagmes nominals subratllats del frag- 
ment de discurs (7a) no poden ser intcr- 
pretats com si ambdós es referissin a la 
mateixa persona, mentre que aquesta inter- 
pretació 6s possible a (7b). 

De més a més, la gramatica del catall 
hauri de donar compte de les condicions 
Der a I'establiment de la relació anafbrica de 
Ieferencia entre un sintagma nominal inde- 
finit i un sintagma nominal definit. Conside- 
rem els fragments de discurs següents: 

(8) a. En Pere vol comprar rm llibre ... El 
vol regalar a la seva tia 

b. *En Pere va oblidar d'escriure utla 
carta ... La seva tia, perb, ja l'ha llc- 
gida 

c.  *La policia eviti un accide;lt . . . Jo el 
vaig presenciar. 

El sintagma nominal indefinit de (8a) pot 
establir relació al liarg del discurs amb un 
element correferencial, perb aixb no és pos- 
sible a (8b) ni a (8c). Aquestes i moltes al- 

19. Els punts suspensius indiquen que no 
necesshriament les dues frases aquí reprodui- 
des han de ser consecutives de manera imme- 
diata. 

Notzs 



tres qüestions relacionades amb l'anifora de 
refer&nciaa han de trobar aplicació a la 
gramhtica del catali." 

Cal insistir encara en les nocions de re- 
ferhcia i de'ixi per tal de distingir clara- 
ment els pronoms referencialment anafbrics 
dels pronoms deictics. La refer2ncia, segons 
Frege, 6s la persona, objecte, estat o esde- 
veniment designat per una expressió lingüís- 
tics. Aixf, l'esdeveniment bellic designat per 
l'expressi6 la segona guerra mundial és la 
referkncia d'aquest sintagma nominal. La re- 
ferkncia Cs, doncs, un determinat tipus de 
relaci6 entre certes expressions lingüístiques 
i certs objectes, entitats, fets del món real 
o dels mons possibles, o, dit en altres ter- 
mes, determinats objectes de l'univers del 
d i s c ~ r s . ~  

La deixi, en canvi, és una designació in- 
tensa, molt mes forta que la simple referen- 
cia: és la designació ostensiva d'un element 
que es troba present a l'acte d'enunciació. 
Podem definir la de'iki, doncs, com el feno- 
men que cobreix aqueus aspectes de la Uen- 
gua la comprensió íntegra dels quals només 
esdeve possible quan són coneguts tots els 
factors del context de l'enunciació (qui és 
l'emissor, qui és el receptor, quan i on té 
lloc l'enunciació, etc.). 

A mCs dels pronoms personals de prirne- 
ra i de segona persona hi ha en catals al- 
tres expressions deíctiques o egocentriques 
--com B. Russeli anomena les expressions 
d'aquest tipus, ja que sempre són exposades 

U). Un dels mds interessants problemes que 
plantegen les relacions anafbriques de referkn- 
cia 6s el que presenten les frases com (i), on 
6s patent la presencia de dos mons diversos: 

(i) En Pere no vol comprar cap armari, per- 
que no sabria on encabir-10. 

No podem pas afirmar que l'antecedent de 
10 sigui cap armari, ni que el pronom definit 
pugui ser parafrasejat per I'armari que en Pere 
no vol comprar. El pronom definit ha de man- 
tenir relaci6 anafbrica amb un sintagma no- 
minal indefinit, un armari, no negat. Vegem-ho, 
si no, a (ii), fragment de discurs sinbnim de 
(i) : 

(ii) En Pere no vol comprar cap armari per- 
qu?, si comprava un armari, no sabria 
on encabir-10. 

El pronom mant6 relaci6 amb el sintagma 
nominal de la frase condicional, la qual 6s pa- 
tent a (ii), perb latent a (i). 

21. Per a un estudi detallat de I'anhfora de 
referkncia en catal&, vegeu Gemma &CAU, As- 
pectes d'una gramifica generativa del text o 
discurs, tesi doctoral presentada a la Univer- 
sitat de Barcelona (gener de 1979). 

22. La referencia d'una expressi6 lingüística 
pot ser tambd entesa i definida intencional- 
ment. Aixf, per a S. D. McCawley i altres par- 
tidaris de la teoria de la semantica generativa 
els sintagmes nominals referencials no es refe- 
reixen a entitats reals, sin6 a la representaci6 
mental de l'univers prbpia del parlant. 

des de la perspectiva del parlant. Aixf, a 
més de parlar de la deixi de persona (jo, 
tu  ...) per entendre la identitat dels interlo- 
cutors de l'enunciaci6, es parla de de'ixi de 
lloc i temps (ahir, ara, aquí, aquest,* etc) 
per considerar les coordenades espicio-tem- 
porals de l'acte d'enunciació, i de dezxi so- 
cial per a la relació social que els interlo- 
cutors reflecteixen en el discurs (per exem. 
ple, el tractament de cortesia: 1'6s dels p m  
noms U ~ S ,  uost2, tu, etc.). 

Podríem resumir aixb dient que les u- 
pressions deíctiques assenyalen objectes % de 
la situació enunciativa, mentre que les ex- 
pressions referencials designen objectes de 
l'univers del discurs. 

A propbsit de l'anifora de sentit, cal dir 
en primer lloc que en catala estableixen 
aquest tipus de relació els pronoms perso- 
nals no definits, o sigui, els anomenats pro- 
noms adverbials i neutre. Observem-ho a les 
frases de (9). 

(9) a. - Heu pensat en la família? 
- Si, hi hem pensat 

b. - Tens mliquina d'escriure? 
- Si, en tinc 

c. Quan el diari diu que plourit, en Pe- 
re ens ho comunica 

La preskncia de pronoms a (9) agilitza en 
gran manera els diversos discursos: amb una 
forma pronominal monosilrliibica s'ha esta- 
blert relació d'identitat de sentit amb ele- 
ments mis complexos apareguts anterior- 
ment. 

En catala, poden mantenir també rela- 
ció anafbrica de sentit el pro-sintagma ver- 
bal fer-ho i un sintagma verbal ple, i, evi- 
dentment, els elements sinbnims, per exern- 
ple els subratllats de (10). 

(10) a. La Maria porta un vestit i la Teresa 
du un abric 

b. En Pere dirigeix una merceria i la 
seva germana regenta també una bo- 
tiga de vetes-i-fils 

23. Els pronoms demostratius aquest, airb 
poden ser definits com a pronoms que desig- 
nen un objecte o individu localitzat a la zona 
on es troba l'emissor i/o el receptor de la 
frase en el moment de 11enunciaci6. Aquell de- 
signa un objecte o individu fora de l 'kea en 
que es troba l'emissor i/o el receptor en el 
moment de I1enunciaci6. 

Quan un demostratiu assenyala algun mot 
que ja ha estat esmentat en el discurs o b6 
que ho ser& m6s endavant es considera un elc. 
ment de de'ixi indirecta o discursiva. 

24. Emprem el terme objecte en el sentit 
general de Erege. 
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Observem que a (lOb), tot i la identitat de 
sentit entre els elements nominals subrat- 
llats, no hi ha relaci6 de correferencia (no es 
tracta de la mateixa botiga). 
Com en el cas de I'anhfora de referencia, 

hi ha en catalh unes condicions que regei- 
xen I'establiment de la relaci6 anafbrica de 
sentit. Així, alguns sintagmes verbals, per 
exemlde els que contenen verbs de percep- 
ci6 involuntiria, no poden establir aquest 
tipus de relació amb el pro-sintagma verbal 
fer-ho. Observem-ho a (11). 

(11) a. - Sents la can~6? 
- *Sí, ho faig 

b. - Escoltes la can~6? 
- Sí, ho faig 

D'altra banda, hi ha restriccions pel que fa 
a I'aparici6 dels pronoms anafbrics de sen- 
tit ert el mateix marc oracional, com mos- 
tren les frases de (12).25 

(12) n. - Treu fruita del cistell! 
- *Ja en en trec 

b. - Vas d'excursió amb en Pere? 
- "Sí, hi hi vaig 

La gramhtica del catalh haurh de donar 
comp.te de les condicions que regeixen I'a- 
nhfora de sentit. 

Sovint I'element anafbric d'una frase o dis- 
curs es caracteritza per la manca de rea- 
lització morfemitica superficial. Tot i aixb, 
el parlant és capaG d'interpretar adequada- 
ment la frase precisament perqu? entén i'e- 
lement que no 6s físicament present com 
a anafbric. En aquests casos els lingüistes 
parlen d'anifora zero o eliípti~a?~ No es 
tracta, perb, d'un nou tipus de relaci6 ana- 
fbrica. L'anhfora euíptica o zero es basa, 
com tota relaci6 anafbrica, en la identitat 
de referencia o bé en la identitat de sen- 
tit entre dos elements, un dels quals ara serh 
superficialment elidit. Observem-ho a (13). 

(13) a. En Pere ja és aquí. - Va arribar 
anit, per aixb encara - dorm 

b. En Pere ha promes que - vindri 
c. En Pere ha promes - venir 
d. El nen plora i la nena també - 
c. He perdut el mocador blanc i el - 

vermell 

Tot catalanoparlant entén que el subjecte 
de Ics frases de (13a) és en Pere, encara 
que aquest element aparegui només a la 

25. Per a un estudi d'aquestes restriccions, 
vegeu Joan A. ARCENTE, Un exercici d'andlisi 
transformacional entorn del pronom EN, a 
V .  S~NCHEZ DE ZAVALA (ed.),  Estudios de gra- 
mdtica generativa (Barcelona 1976). 

26. Vegeu BLOOMFIELD, OP. cit., P S .  293 i S .  

primera frase. Podem dir, doncs, que aquest 
sintagma nominal mant6 relaci6 anafbrica 
de referencia amb altres elements superfi- 
cialment absents (representats aquí per -). 
Aixb mateix succeeix a (13b) i (13c), on hi 
ha sobreentesa correferencialitat entre el sub- 
jecte de la frase principal i el subjecte no 
present de la subordinada. A (l3d) i (13e), 
en canvi, s'estableixen relacions anafbriques 
de sentit, en el primer cas entre sintagmes 
verbals (I'un superficialment present i I'al. 
tre no), i a la darrera frase entre elements 
nominals. 

Un cop advertida i'existencia de i'anifora 
ellíptica, podem redefinir i'anifora en gene- 
ral com la relaci6 existent entre un element 
de I'estructura superficial de la frase o dis- 
curs, nul o no, i un altre element super- 
ficialment no nul. Aquesta relaci6 pot ésser 
determinada per la identitat de referencia o 
per la identitat de sentit dels elements. 

Finalment, voldria remarcar que el tracta- 
ment de i'aparici6 dels pronoms personals 
no deíctics com un procés anafbric ens per- 
met de relacionar la pronominalitzaci6 amb 
els altres processos anafbrics, per exemple 
els processos d7elisi6 per anhfora (o anifora 
de zero). La pronominalitzaci6 així entesa és 
una operació de substituci6 fonamentada 
en una relació anafbrica, on la forma pro- 
nominal sol ser més reduida que el seu an- 
tecedent a fi d'agiiitzar el discurs. En el cas 
de i'anifora zero, allb que possibilita la re- 
lació anafbrica t s  I'elisi6 d'un dels elements, 
és a dir, constitueix el cas extrem de reduc- 
ci6. L'enquadrament del procés de prono- 
minalitzaci6 en el context general de les 
relacions anafbriques ens apropa a I'elabora- 
ci6 d'una teoria homogenis dels processos 
anafbrics, una teoria que haurA de possibili- 
tar restabliment de les condicions generals 
que regeixen aquests processos a les Ilen- 
gües naturals. Ara com ara, encara hi ha, 
perb, molts lingüistes que no creuen facti- 
ble el tractament homogeni dels processos 
anafbrics?' Tanmateix, el lingüista ha d'as- 
pirar a un aparell tebric tan general com 
sigui possible. I aixb vol dir que no pot 
renunciar a treballar per construir una teo- 
ria que expliqui globalment aquells feni, 
mens liguístics que s6n del mateix tipus. 

27. Destaquen J. BWNAN, A Note on the 
Notion nldentity of Sense anap hora^, ~Linguis- 
tic Inquiryr, 11: 4 (1971). ps. 589-596; J. HANKAMER 
i I. SAG, Deep and Surface Anaphora, ~Linguis- 
tic Inquirym, VII: 3 (1976), ps. 391-426. D'altra ban- 
da, cal citar P .  M .  POSTAL, Some Further Limi- 
tations of Interprelative Tkeories of Anaphora, 
<~Linguistic Inquiry~, III: 3 (1972). ps. 349-372, en- 
tre els defensors de la teoria homogbnia de 
I'anhfora. 
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