
cinquena nadala, «Racc~nto». '~ La «histo- 
ria oficial» heretada que a ~Pessebre cn- 
tic. era posada en dubte, si no negada, es 
des ulla ara de les «coses terribles i admi- 
rabres,, que s'hi afegiren després: 

Al cap de temps i temps 
s'aclariren les coses 
(P. 27) 

(~aclarir,, ironicament). Fou Muna mera- 
vella/sense esclat ni aparenta», i l'obser- 
vador no recorda «ni l'estel ni l'angel~ 
afegits més tard. També els viatgers (.que 
em sembla que eren quatrem, contrast de 
nou arnb la historia coneguda) tenien des 
ales deslluides~. Es recorda la tristesa de 

hnfant, com si llegís <<la historia de 
deman; o sigui, la metamorfosi soferta pel 
seu mateix missatge, la crueltat i la mise- 
ria que l'home ha maldat per imposar: 

~ les guerres de costum (p. 28). 

~ Malgrat tot, s'ha mantingut l'esperanca, 

la fe petita 
com un pesebre al passadís (id.), 

19. Cal recordar que alguns dels seus components 
ja havien quedat prefi rats en els poemes ~Ombres  de 

essebre. i aPer ~ a % l s ,  de Saló de tardor. D'altra 
tanda, el conflicte desenvolupat al llarg de les nadales 
-com la conclusió final- tam oc no és nou: I'havia 
expressat vint anys abans en que tal vegada s'esde- 
vingué (1936). Perque, enfront d'Adam (.no demano el 
retom al Paradis ... Pero si un cop de ma. un endrec 
general ... una certa milloran), I'actitud de Caim (.Da- 
vant meu s'obren els camins de la terra.) és bisica- 
ment la mateixa arnb que conclou el asa al* També 
Ilavors, aixo tot 'ust comencava, i ~ u e r u %  -ipangel- 
deia: «He sentit dir que teniu centúries per davant~. 

la fe en el mateix home, i en les directrius 
morals i vitals que el missatge de Crist, 
despullat de l'afegit per la areligió oficial», 
ha pogut deixar-nos (vegeu més amunt la 
citació recollida a la nota 18). 0, com 
també diu als «Versos elementals als cata- 
lans de 1969», ajuntant aquesta via arnb la 
nostra concreta de recuperació política: 

Catalunya, Valencia, les Illes, 
la Gran Catalunya, 
amb la gent i la tema i la llengua, 
i el assat i el present 
i el Ltur que ens espera, 
bo i dolent, infallible! 

Tot de en, sapiguem-ho! 
de la %, de l1amo, 
de les obres. 
Tot depen de nosa l t r e~ .~~  

La confianca vers el futur que comprenen 
aquests versos per un món millor dins la 
mateixa vida, lligat a la realitat més empí- 
rica, i on l'home pugui realitzar-se abans 
de morir, és la mateixa a la qual arriba el 
«sagal». S'ha acceptat la propia condició 
d'home i s'ha renunciat ja a aquel1 Eden 
primigeni. Si no fos així, mort -i possible 
resurrecció- serien I'única via a I'espe- 
ranca que l'home sempre necesita. Pero 
no és la mort el que es demana («no em 
voldria pas morir») perque 

... aixo tot just comenca. 

20. P. QUART, Quatre mil mots, op. cit., p. 131 

Abans no: un cas d'expletiu obligatori, per Temsa Cabré Monné 

Un tipus de construcció sintactica del 
catala que encara no ha estat mereixedora 
d'un estudi descriptiu és la presencia de 
l'adverbi no ex~letiu,' especialment en les 
subordinades adverbials temporals. 
La construcció de que tractarem es ca- 

racteritza per l'ús d'abans seguit de no 
expletiu i pel caracter obli atori d'aquest 
no expletiu, a diferencia fels casos més 
usuals d'aquest tipus de subordinades 

1. El t e m e  expletiu s'aplica a aquells m o t s  que 
serveixen per a omplir la Frase sense ésser necessaris 
per al sentit.. Vid. Fabra, DGLC. Des d'aquest unt de 
vista, no se'n pot deduir res respecte a la seva o%ligato- 
rietat sintactica. 

arnb abans que i fins que, arnb les quals 
manté uns paral.lelismes evidents. 

(1) Hi vull arribar abans no es faci mas- 
sa fosc. 

(2) Treu l'ampolla del congelador abans 
no peti el vidre. 

Els casos de no expletiu de que donen 
compte les gramatiques catalanes són eis 
de les subordinades arnb verbs de temor i 
els de les construccions comparatives: 

(3) Fes via a acabar-ho que tinc por que 
no ambi. 
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(4) Val més el farciment que no (pas) el 
galP. 

Pero hom no ha tractat sinó escadusse- 
rament l'ús de no expletiu en frases intro- 
dui'des per abans-que i, menys encara, les 
introduides per fins que.* 

Una de les primeres referencies escrites 
d'a uest tipus de construcció sintactica 
ensy'ofereix el DCVB arnb un exemple del 
segle xv: 

(5) ....ella ab altres persones abans que 
no osaven la cam a coure de aque- 
lla P evaven lo greixn. 

La llengua antiga, pero, no acostumava 
a usar no expletiu en aquesta mena d'ora- 
cions temporals. Tot i així, la cronica de 
Jaume 1 i la prosa de Bernat Metge ens 
ofereixen dos exemples que bé podrien 
representar I'origen de la introducció del 
no expletiu en aquest tipus de frases.3 

(6) Nós haguem enans dressats nostres 
trabuquets e el fenevol que'ls sar- 
rai'ns no hagueren los lurs. 

(7) Totes coses im ossibles se ponen 
abans fer que efmeu coratge no es 
mudaria. 

No tenim estudis que facin referencia a 
l'evolució d'aquest fenomen ni tampoc 
del grau de vitalitat que té en el llen uatge 
oral i err i t .  vitaíitat que, en la lbngua 
escrita, segurament ha restringit encara 
més una ma correctora o la propia disci- 
plina de I'autor davant la inexistencia d'u- 
na norma que reguli la conveniencia del 
seu ús. 

L'extensa gramatica catalana de Badia i 
Margarit no tracta de la possible cons- 
trucció de no arnb aquestes locucions ni 
quan parla de les subordinades temporals 
ni quan parla de l'adverbi i de la seva 
sintaxi. Només ens ofereix aquest tipus 
d'exemples: 

(8) Abans que vingui el profesor, repas- 
sa els temes. 

(9) Va dubtar de la seva mort fins que va 
veure'n els certificats. 

2. P. FABRA, Gramática de la lengua catalana (Bar- 
celona 1912); Gramatica catalana (Barcelona 1956); 
Gramatica francesa (Barcelona 1919); nornés Fa refe- 
rencia a abans que A. PAR, Sintaxi catalana segons los 
escrits en prosa de Bernat Metge (Halle, SAALE, 1923). 
J. SoU, Estudis de sintaxi catalana, vol. 11 (Barcelona 
1973): hi fa referencia, pero no en dóna exernples. 

3. Cronica de Jaume I (Barcelona. Barcino 1926 g 50, i PETRARCA, Historia de Valter e Griseida. irad. 2; 
Metge, dins A. PAR, op. cit. 

4. A. M. BADIA I MARGARIT, Gramática catalana (Ma- 
drid 1962). 

P. Fabra i A. Par asseguren que el catala 
parlat del seu temps usa o no, indistinta- 
ment, el no expletiu arnb aquestes locu- 
cions, sense cap restricció aparent: 

(10) Digues-m'ho abans que (no) vingui. 
(1 1) El turmetaran fins que (no) ho digui. 

Tot i que mai no trobem cap referencia 
explícita a abans no, els dos exemples se- 
güents mostren que aquesta construcció 
era habitual, com a mínim, ja fa cent 
anys:5 

(12) D'una cosa os vull advertir avantes 
no sigueu fora. 

(13) A I'entrar s'ha de passar una bella 
estona abans no s'hi veu, tant és fos- 
ca i negra la cambra. 

Fins aquí podem dir, doncs, que el cata- 
la modern pot construir les frases (1) i (2) 
arnb abans no i, també, arnb abans que 
i abans que no, sempre que, en els dos 
darrers casos, sigui en subjuntiu: 

(1)a. Hi vull arribar abans no es faci 
massa fosc. 

(1)b. ... abans que es faci massa fosc. 
(1)c. ... abans que no es faci massa fosc. 

(2)a. Treu I'ampolla del congelador 
abans no peti el vidre. 

(2)b. ... abans que peti el vidre. 
(2)c. ... abans que no peti el vidre. 

Vegem ara les característiques d'aques- 
ta locució i la consecutio temporum de les 
construccions sintactiques en que apa- 
reix, per tal de comprovar-ne el grau de 
cohesió i el caracter adverbial i conjuntiu 
que comporta. 

Quan el catala actual construeix en in- 
dicatiu a uest tipus de subordinades, no- 
més pot Ier-ho arnb abans no. Qualsevol 
aitra opció és completament inaccepta- 
ble. 

(14)a. Abans no es decideix, ja ens han 
sortit cabells blancs a tots. 

(14)b. *Abans que es decideix ... 
(14)c. *Abans que no es decideix ... 
(15)a. Tot i les irregularitats, mantenen el 

lloc de treball durant anys abans 
no els treuen de la feina. 

5. La primera frase és treta del Diccionari Aguiló 
(Barcelona, Alta Fulla, 1988) i prové del Romancerillo 
catalán, de M. Mila i Fonatanals. La segona, del DCVB 
(Mallorca, Moll, 1975). i prové de Croquispirinencs, de 
J. Massó i Torrents. 
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(15)b. *... abans que els treuen de la feina. 
(15)c. *... abans que no els treuen de la fei- 

na. 

Hem vist que abans que (no) exigeix 
subjuntiu, restricció que no afecta abans 
no, erque tant les frases d'(1) i (2) com 
les Be (14a) i (15a) resulten erfectament 
acceptables. No podem pas g r .  pero, que 
les frases de (14) i de (15) no es 
construir en subjuntiu. Quan ho rguin em, la 
consecutio temporum exigeix normalment 
un futur com ost a la frase principal. En B aquestes con icions, qualsevol d'aquestes 
frases reconvertides és perfectament ac- 
ceptable i, aleshores, pot anar introdllida 
tant per abans no com per abans que, 
erque ja es compleix la condició sobre 

fexigencia modal. 

(14)d. Abarzs no es decideixi ja ens hauran 
sortit cabells blancs a tots. 

(14)e. Abans que es decideixi ... 
(15)d. Hauran mantingut el lloc de treball 

durant anys abans no els treguin de 
la feina. 

(15)e. ... abans que els treguin de la feina. 

Fixem-nos que, en canviar de mode, 
també ha canviat el significat de l'oració, 
canvi que no es pot produir en les frases 
del tipus (1) i (2), per ue la subordinada 
ja es construeix en su$luntiu. De fet, es 
tracta de dues menes d'oracions diferents. 
Aquestes no permeten gaires canvis de 
temps verbals, mentre que les frases de 
(16) n'admeten de temps i de mode. 

(16)a. L'epidemia ha produit molts morts 
abans no se n'ha descobert el re- 
mei. 

(16)b. L'epidemia haura produit molts 
morts abans no se n'haura desco- 
bert el remei. 

(16)c. ... abans no se'n descobreixi el re- 
mei. 

(16)d. ... abans no se n'hagi descobert el 
remei. 

(16)e. L'epidemia hauria produit molts 
morts abans no se n'hagués desco- 
bert el remei. 

Tornant a la forma abans no, potser 
hem afirmat masa lleugerament que es 
tracta d'una locució, per més que ens pu- 
guem refugiar en el fet que el mateix con- 
cepte de locució no és del tot clar. D'una 
banda, l'adverbi expletiu forma un bloc 
arnb abans, fins al punt que no permet 
que el subjecte de la frase s'hi interposi; 
pero, de I'altra, obliga a desplacar aquest 
subjecte darrere el verb, fet que indica 

que conserva el valor de l'adverbi no Iliu- 
re. 

(17)a. Procura endevinar-ho, abans no 
t'ho digui la Marta. 

(17)b. ?? ... abans la Marta no t'ho digui. 
(17)c. * ... abans no la Marta t'ho digui. 

Així, si canviem l'ordre normal abans - 
no - Verb - Subj. de (17a) pel de (17b) i 
se arem la locució, el resultat és forca 
du~tós, pero I'ordre de (17c) resulta com- 
pletament inacceptable. La mala formació 
d'aquestes dues frases demostra que la po- 
sició del subjecte és obligatoria, perque 
aquest no expletiu demana adjacencia es- 
tricta al verb i perque esta prou cohesio- 
nat arnb abans er a no permetre la inter- 
osició del sul$ecte, a diferencia de la 

Lase segiient: 

(18)a. No et moguis fins que no t'ho digui 
la Maria. 

(18)b. ... fins que la Maria no t'ho digui. 

Deixant de banda el fet que I'element 
expletiu d'abans no conservi les propie- 
tats adverbials de l'expletiu lliure, el cert 
és que, en aquesta locució, no pot ser mai 
opcional, com en els casos més típics. 
Qualsevol intent d'analitzar-lo exclusiva- 
ment així, implicaria que la versió sense 
no hauria de ser acceptable, cosa que és 
evidentment falsa. 

(19)a. Mantenen el lloc de treball durant 
anys, fins que els treuen de la fei- 
na. 

(19)b. * ... abans els treuen de la feina. 

Que l'adverbi expletiu d'aquesta locu- 
ció ocupa el lloc de la conjunció subordi- 
nant és evident perque alterna arnb la pre- 
posició que introdueix la mateixa frase en 
infinitiu. Així, d'una banda, la conjunció 
que de la frase (20a) desapareix davant la 
subordinada d'infinitiu, que exigeix la re 

osició de de (20b); de I'altra, el no be 1; 
rocució de (2 la) es comporta com la con- 
junció que de (20a) quan la subordinada 
és d'infinitiu, ja que ha d'alternar necessa- 
nament -si hom retén conservar el sen- 
tit original de la :ase- arnb la preposició 
de, perque el manteniment de l'adverbi la 
fa completament inacceptable. 

(20)a. Tinc por que no em quedi arnb ga- 
na. 

(20)b. Tinc por de no quedar-me arnb ga- 
na. 

(21)a. Com que no hi veu gaire, ha de fer 
diverses temptatives abans no en- 
certa el forat de l'agulla. 
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(21)b. ... abans d'encertar el forat de l'agu- 
lla. 

(21)c. * ... abans de no encertar el forat de 
l'agulla. 

L'apanció de no en alternanca arnb 
que no és exclusiva d'aquesta construcció; 
així, en les frases següents l'adverbi exple- 
tiu és també obligaton i sembla que ocupa 
el lloc de la conjunció. 

(22)a. Quin desastre que he fet! 
(22)b. Quin desastre no he fet! 

(23)a. De poc que el mata! 
(23)b. De poc no el mata! 

En les oracions en que abans que intro- 
dueix una frase negativa és impossible un 
no expletiu, com en les completives de 
verbs de temor. Si intentem de construir 
la mateixa frase negativa arnb abans no, 
ens resulta agramatical, fet que demostra 
que aquest no és essencialment un adver- 
bi, que entra en col.lisió arnb un altre no, i 

ue no forma una locució tan cohesiona- & com, per exemple, el cas de sin6. 

(24)a. Procura ser més simpatic abans 
que no et suporti ni la teva família. 

(24)b. * ... abans no no et supo rti... 
(24)c. * ... abans no et suporti ni ... 

(25)a. Has d'acabar aquesta feina abans 
que ja no t'hi vegis. 

(25)b. * ... abans no ja no t'hi vegis. 

En aquestes frases en ue ni i no fan ? completament inequívoca a interpretació 
negativa, la agramaticalitat de (24b) i de 
(25b) demostra que no podem parlar d'u- 
na locució conjuntiva, si no és acceptant- 
ne unes particularitats específiques. La 
agramaticalitat slesti?n fins a (24c), en la 
qual podríem haver proposat que els dos 
no s'haguessin fusionat en un i que a uest a no tingués valor negatiu i expletiu al ora 
o bé que s'hagués perdut el valor expletiu. 

Així, doncs, el no expletiu no es resi na 
a desapareixer encara, tot i que és dibcil 
de reveure cap on aniran les coses. En 
qua 7 sevol cas, abans no és una forma con- 
solidada fins al punt ue esta reduint l'ús R d'abans que no i, a ores d'ara, alterna 
arnb abans que de manera indistinta a 

bona part del domini lin üístic. Sigui quin 
sigui el grau d9acceptabditat de (23~).  tot- 
hom esta d'acord a establir una preferen- 
cia clara a favor d'abans no per damunt 
d'abans que no.6 

(23)a. Cal ue estudiis de valent abans no 
s'aca 7, i el trimestre. 

(23)b. ... abans que s'acabi el trimestre. 
(23)c. ? ... abans que no s'acabi el tnmes- 

tre. 

Fins aquí hem vist el com ortament de P la forma abans no i els para lelismes que 
manté arnb les altres locucions temporals 
abans que i fins que. D'una banda, podem 
defensar que es tracta d'una locució con- 
juntiva pel fet ue l'element de la dreta és 
el que a orta e 1 carActer conjuntiu subor- 
dinant Be la locució, per l'obligatorietat 
del no, inseparable d'abans, i pel fet de 
«caure» davant d'infinitiu; de l'altra, l'ad- 
jacencia obligatoria d'aquest no arnb el 
verb i la impossibilitat de tenir dos no, 
demostren que conserva el seu valor ad- 
verbial i que no es pot considerar estncta- 
ment una locució conjuntiva. 

En conclusió, abans que i fins que són 
les úniques locucions conjuntives tempo- 
rals, documentades, que podem construir 
arnb no expletiu i sense. Actualment, 
abans que regeix subjuntiu, restncció que 
no afecta a fins que. Pero, segons la nor- 
mativa, l'opcionalitat del no expletiu no 
només és tolerada, sinó que hom afavo- 
reix implícitament la construcció sense 
l'e~pletiu.~ Amb tot, abans no és l'única 
forma possible en construccions arnb in- 
dicatiu i, er analogia, s'ha estes fins a 
ocupar el f loc d'abans que amb no exple- 
tiu, sobretot entre la gent que conserva 
més viva la competencia lingüística de les 
construccions arnb no expletiu. El catala 
actual prefereix, doncs, usar abans no 
més que no pas abans que no d'una mane- 
ra eneralitzada, al costat d'abans que, 
perfectament reglat a totes les gramati- 
ques. 

6. He utilitzat informants, companys de la Universi- 
tat, de diverses zones del que s'anomena catala central. 

7. Vegeu les obres citades de Pompeu Fabra, espe- 
cialment la gramatica francesa. 

Notes 


