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La inacusativitat: un tema clàssic d’ahir i d’avui 

Tal com ja s’ha dit a la bibliografi a, un dels encerts més importants de la fa-
mosa tipologia quadripartida de «proposicions» (cf. oracions) de Fabra (1956) 
té a veure amb el seu tipus IV. 

 (1) I. El nen plora. II. Aquest regle és curt.
  III. Plou. És clar. IV. Ha arribat un parent meu. 

Per exemple, Alsina (2007) recull l’encert de Fabra en proposar el tipus IV 
i el relaciona amb una hipòtesi important de la teoria sintàctica actual, i.e., la 
hipòtesi de la inacusativitat:1

La intuïció que hi ha darrere la postulació del tipus IV és que l’expressió que hi 
fa de subjecte també té propietats formals típiques dels complements, cosa que 
no passa amb els subjectes del tipus I. Aquesta idea presagia la hipòtesi inacusa-
tiva de Perlmutter (1978): l’observació que hi ha una classe d’oracions intransiti-
ves l’únic argument nominal de les quals es comporta en certs aspectes com un 
complement. Les oracions del tipus IV coincideixen amb les oracions inacusati-
ves [...]. Al costat d’aquesta classe d’oracions intransitives, hi hauria, segons 
Perlmutter (1978), la classe de les oracions inergatives, l’únic argument nominal 
de les quals tindria només propietats de subjecte. La classifi cació d’una oració 
intransitiva en una d’aquestes dues classes depèn en gran part de les propietats 

* L’elaboració d’aquest treball s’ha benefi ciat dels projectes de recerca FFI2011-23356 (Ministerio 
de Economía y Competitividad) i 2009SGR-1079 (Generalitat de Catalunya). Agraïm a Maria-Rosa Lloret, 
Clàudia Pons-Moll i Eva Bosch-Roura el fet d’haver-nos convidat al CLUB 21, i a Jordi Fortuny, Gemma 
Rigau, Mar Massanell, Víctor Acedo, Cristina Real i Sebastià Bonet els seus comentaris constructius.

1 En efecte, la llista d’autors que parlen del tipus IV de Fabra i de la seva relació amb la famosa 
hipòtesi de la inacusativitat és força llarga: veg., p. ex., Ferrater (1981), Bartra (1987), Solà (1987, 
1994), Bonet (1991), Rigau (1997, 2005, 2013, entre d’altres), Rosselló (2002), Costa (2005), Alsina 
(2007), Massanell (2011).
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lèxiques del verb. Entre els verbs de les oracions inacusatives, hi trobem: venir, 
caure, arribar, cremar-se, aprimar-se, etc. Entre els verbs de les oracions inergati-
ves, hi trobem: treballar, cantar, saltar, parlar, tossir, etc.2

Algunes qüestions que seran tractades, en major o menor grau, en aquest 
treball són les següents:

 (2) a. La transitivitat, la inergativitat i la inacusativitat són propietats del verb 
(i en aquest sentit podem parlar, per exemple, de verbs inacusatius; veg., 
p. ex., Levin i Rappaport Hovav, 1995) o són propietats de la construcció 
(i en aquest sentit podem parlar, per exemple, de construccions/oracions/
estructures inacusatives; veg., p. ex., Borer, 2005)? 

  b. La inacusativitat (i) està determinada semànticament i representada sin-
tàcticament (Perlmutter, 1978; Levin i Rappaport Hovav, 1995, entre d’al-
tres), (ii) no es pot predir plenament a partir de la semàntica i només està 
representada sintàcticament (cf. Rosen, 1984; Perlmutter, 1989, i.a.) o 
(iii) no es pot explicar en termes sintàctics sinó més aviat en termes se-
màntics o conceptuals (cf. Van Valin, 1990; Aranovich, 2000; Stolova, 
2007, entre d’altres)?

  c. Els diagnòstics o tests de la inacusativitat són sensibles a aspectes sintàc-
tics i/o a aspectes semàntics? (cf., p. ex., Burzio, 1986; Levin i Rappaport 
Hovav, 1995). Què passa quan diferents diagnòstics aplicats a un mateix 
verb donen resultats diferents, i.e., un determinat verb intransitiu sembla 
que es comporta com a inacusatiu d’acord amb un test i com a inergatiu 
d’acord amb un altre (veg., p. ex., Zaenen, 1993)?

Pel que fa a la qüestió de (2a), el caràcter construccional de l’estructura ar-
gumental s’ha posat de manifest a la bibliografi a en parlar, per exemple, d’algu-
nes construccions existencials que, d’entrada, sembla que inclouen verbs iner-
gatius. Cf., p. ex., els exemples de (3) del català central i els de (4) del català 
nord-occidental (cf., p. ex., Solà, 1994; Rigau, 1997, 2005; Mateu i Rigau, 2002; 
Rosselló, 2002; Massanell, 2011). En efecte, el caràcter no inergatiu de les cons-
truccions de (3) es pot demostrar pel fet que admeten un subjecte postverbal 
sense determinant (cf. *Canten nens / √Vénen nens). La manca de concordança 
entre l’argument nominal postverbal i el verb a les dades de (4) fa encara més 
evident que no estem davant d’un verb inergatiu (o d’una estructura/oració 
inergativa: cf. *Canta nens / √Ve pluges). A l’apartat 3 en tornarem a parlar, de 
les construccions de (3) i (4). 

2 Extret de www.upf.edu/universitat/presentacio/pompeufabra/alsina.html.
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 (3) a. En aquesta coral hi canten nens. 
  b. En aquesta coral, de nens, n’hi canten molts. 

 (4) a. En aquesta coral hi canta nens.
  b. En aquesta coral, de nens, n’hi canta molts. 

Pel que fa a la qüestió de (2b), adoptarem també la hipòtesi de Hale i Key-
ser (2002), Marantz (2005, 2013) i Harley (2011), entre d’altres, d’acord amb 
la qual el signifi cat estructural està determinat per la construcció sintàctica. En 
aquest treball ens limitarem a aplicar aquesta hipòtesi a l’estructura argumen-
tal, concretament a les estructures inacusatives i inergatives. 

Finalment, pel que fa a la qüestió de (2c), val la pena de remarcar que no 
sempre és fàcil determinar a partir dels diagnòstics típics si el verb (o cons-
trucció) és inacusatiu o no. Un cas clàssic és el del verb agradar (veg., p. ex., 
Rigau, 1990). Tenint en compte les dades de (5), podríem arribar a la conclu-
sió que estem davant d’un verb intransitiu inergatiu, ja que, per exemple, 
agradar no admet un subjecte postverbal sense determinant (veg. (5a)) ni tam-
poc entra en una construcció de participi absolut del tipus exemplifi cat a (5b). 
Ara bé, el fet que tampoc no siguin ben formats exemples amb verbs transitius 
com els de (6) ens pot fer pensar que la agramaticalitat dels exemples de (5) 
no té a veure directament amb la inacusativitat sintàctica, sinó amb propietats 
semàntiques dels verbs psicològics de determinat tipus estatiu (vegeu Royo, 
en prep.).3

 (5) a. *Agraden llibres (cf. Arriben cotxes).
  b.  *Un cop agradats els llibres (cf. Un cop arribats els cotxes...).

 (6) a. *Odien llibres.
  b. *Un cop odiats els llibres [...]

3 Probablement, la agramaticalitat de (5b) s’explica pel mateix motiu que la de (ib): i.e., agradar i 
faltar són predicats atèlics (això és, sense culminació inherent). Ara bé, cal notar que aquest tret aspec-
tual no explica per què (ia) és ben formada i en canvi no ho és (5a). En efecte, l’aspecte lèxic del verb 
no sembla rellevant a l’hora d’acceptar un subjecte postverbal sense determinant: en aquest sentit, faltar 
i arribar tenen el mateix comportament sintàctic, tot i que, aspectualment, el primer és més semblant al 
verb agradar (és a dir, faltar i agradar són tots dos verbs estatius, encara que de diferent tipus: vegeu 
Royo, en prep.). 

 (i) a. Falten papers.
  b. *Un cop faltats els papers [...]
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En aquest treball ens centrarem en un sol diagnòstic de la inacusativitat:4 
la selecció de l’auxiliar en la formació dels temps compostos en català antic 
(cf. Batlle, 2002; Ramos, 2005; Mateu, 2005, 2009; Massanell i Mateu, en prep.; 
Mateu i Massanell, en premsa, p. ex.). Hem volgut centrar-nos en aquest diag-
nòstic perquè, efectivament, aquest tema ofereix una magnífi ca ocasió per a 
connectar un tema clàssic d’ahir (cf. les refl exions de Par, 1923, sobre la selec-
ció de l’auxiliar en català antic) amb un tema clàssic d’avui com és el de deter-
minar què és la inacusativitat (veg., p. ex., Perlmutter, 1978; Levin i Rappaport 
Hovav, 1995). Més concretament, l’estudi de la selecció de l’auxiliar en les cons-
truccions existencials del català antic ens permetrà també de revisar l’afi rmació 
àmpliament estesa a la bibliografi a (vegeu la nota 1) que el famós tipus IV de 
Fabra (1956) (e.g., Ha arribat un parent meu) presagia la hipòtesi de la inacusa-
tivitat. Partint de la hipòtesi que en català antic l’estructura argumental deter-
mina la selecció de l’auxiliar, compararem les construccions pròpiament inacu-
satives, les quals seleccionen ésser (e.g., La malaltia ere venguda per peccat), amb 
les construccions existencials del tipus IV, les quals seleccionen haver (e.g., Los 
à vengut gran dan a lur molí). D’acord amb les anàlisis sintàctiques de Hale i 
Keyser (2002) i Kallulli (2008) de les construccions angleses amb argument 
extern locatiu (angl. «there constructions»), a aquestes construccions existen-
cials del català antic no els assignarem una estructura pròpiament inacusativa 
(on «pròpiament inacusativa» vol dir sense cap element ocupant la posició d’ar-
gument extern). 

La selecció de l’auxiliar en català antic 
i el procés de substitució d’«ésser» per «haver»

Tal com es remarca a Mateu (2005), una de les descripcions tradicionals més 
acurades de l’ús dels auxiliars ésser i haver en català antic és la que fa Par 
(1923: 320) en el seu estudi sintàctic de la prosa de Bernat Metge: tot i que en 
fa la classifi cació per verbs, aquest autor ja s’adona que la selecció de l’auxiliar 
no depèn pròpiament del verb lèxic, sinó de les característiques de la construc-
ció amb què aquest s’associa en cada cas (cf., p. ex., «es l’auxiliar ço qui nos 
indica com devem considerar l’acció»).

4 El lector pot trobar un resum força complet i detallat dels diferents diagnòstics de la inacusativi-
tat aplicats a la llengua catalana en l’excel·lent capítol de Rosselló (2002). Vegeu també Fortuny (aquest 
volum).
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857. Us respectiu dels auxiliars ‘haver’ y ‘ésser’. — Comencem per observar que’l 
darrer era y es per excelencia l’auxiliar de la veu passiva dels verbs tranzitius 
(§ 462).

Quan no’s tracta de veu passiva, sinó de temps compostos de l’activa, caldría 
esperar que l’auxiliar fos sempre ‘haver’, mes no es axís. Hem de departir ací los 
verbs: 

Tranzitius. — Los temps compostos actius llurs, tostemps són formats ab 
‘haver’. [...]

Intranzitius. — Uns duhen ‘haver’, y en aquests es considerada ans que tot 
l’activitat del verb; d’altres porten ‘ésser’, y són los qui refl ecten mils l’estat re-
sultant de dita activitat. Disquisició aquesta, emperò, qui no pot pas ésser aplica-
da a priori, ans al contrari, es l’auxiliar ço qui nos indica com devem considerar 
l’acció, aytant més quant en uns matexos verbs hi ha discrepancies segons los 
endrets y èpoques del domini romànich. Quiscun porta, donchs, son auxiliar; y 
hom pot sols remarcar un cayent a favor de ‘ésser’ en aquells qui denoten ‘movi-
ment’, y ‘estat o repòs’. Es debades reblar qu’en aytal cas aquest auxiliar no indi-
ca veu passiva, car nos ocupem ara d’intranzitius.

Tal com posen de manifest Massanell i Mateu (en prep.), el comentari de 
Par (1923: 320) és encertat i alhora útil per a entendre algunes dades del cata-
là antic en què un mateix verb apareix auxiliat tant amb ésser com amb haver. 
En efecte, al costat dels casos «prototípics» d’anar amb ésser en construccions 
de canvi de lloc com les de (7), hi ha diversos exemples d’anar auxiliat amb 
haver que transmeten la idea de ‘fer un recorregut’, en les quals el verb va acom-
panyat per un complement directe (acusatiu d’extensió) o per un complement 
preposicional de règim encapçalat per per, que expressen l’espai recorregut o 
bé el temps transcorregut, com es veu a (8).5

 (7) a. Mas cor avia ·I· ayn passat, per so cor a Roma era anat e tornat, él se 
penssà que Jhesú Crist fos en etat d’un ayn e de pus. (1275-1299, Vides: 
98, l. 21)

  b. O layre malvat! E on ést anat? (1275-1299, Vides: 440, l. 12)

 (8) a. Mas en qual manera pogren aver anat tanta de terra en tan poc de temps, 
so és que fossen vengutz d’Orient entrò en Jherusalem en ·XIII· dies ––lo 

5 D’acord amb Massanell i Mateu (en prep.), val la pena remarcar especialment l’origen d’aquests 
exemples, perquè la data tan reculada (fi  del segle xiii) i l’adscripció geolectal del text (en rossellonès 
encara avui anar s’acompanya d’ésser en construccions de canvi de lloc) reforcen la interpretació que 
l’aparició de l’auxiliar haver es deu al tipus de construcció i no és pas interpretable com una primera 
mostra de vacil·lació en l’ús de l’auxiliar ésser (cf. Ramos, 2005), que no apareix mai en aquest tipus 
d’estructura, reservada sistemàticament a haver des dels orígens.
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qual loc dien que és en lo mig del món fermat–– és deydor. (1275-1299, 
Vides: 136, l. 28)

  b. On con él agués ja anades ·viiii· jornades, e en i loc se pauzàs, lo diable 
culí totes les canes, e al cap d’él les pozà; (1275-1299, Vides: 155, l. 10)

  c. E co Sen Gregori agés ja anat per iii dies, él s’amagà en un ostal en què 
los autres pausaven. (1275-1299, Vides: 292, l. 1)

Aquesta determinació de l’auxiliar a partir de les construccions i no dels 
verbs explica també les divergències entre les llengües romàniques o la possibi-
litat que en una mateixa llengua un verb pugui ocórrer amb tots dos auxiliars. 
Així, per exemple, les dades de (9) mostren com el verb francès rougir i l’italià 
arrossire ‘envermellir’ s’associen a construccions que requereixen auxiliars dife-
rents: avoir, en el primer cas (fet que, en paraules de Par (1923), implica que és 
considerada «ans que tot l’activitat del verb»), i essere, en el segon (i això suposa 
que s’hi refl ecteix «l’estat resultant de dita activitat»). En termes similars, Labelle 
(1992) remarca que a (9a) s’expressa un procés intern, mentre que a (9b) allò 
important és el canvi d’estat (vegeu també Levin i Rappaport Hovav, 1995 i Ma-
teu, 2002, on es comenten de manera més detallada contrastos com el de (9)). 

 (9)  a. Jean a rougi. 
  b. Gianni è arrossito. 

Així mateix, una llengua com l’italià, que manté clarament la doble auxilia-
ritat, ofereix, com és ben sabut, exemples com els de (10a) i (10b): això és, un 
mateix verb com ara correre pot inserir-se en dues construccions diferents, la 
primera de les quals demana avere (el complement duratiu per due ore serveix 
per a remarcar l’activitat executada), mentre que la segona requereix essere 
(i aquí convé subratllar que el complement de destinació a casa ajuda a situar 
el focus en el resultat de l’activitat: haver recorregut un trajecte i trobar-se en 
un lloc nou). A diferència, però, del que passa en les llengües germàniques 
(veg., p. ex., els exemples de l’alemany d’(11), extrets de Sorace, 2000: 876), 
aquesta doble auxiliaritat en els verbs de manera de moviment no és pas siste-
màtica en italià: per exemple, verbs com ara danzare o camminare, que expres-
sen manera de moviment però no direccionalitat, només poden construir-se 
amb avere (cf. (10d) i (11b)).

 (10) a. Gianni ha corso per due ore. 
  b. Gianni è corso a casa. 
  c. Gianni ha ballato per due ore. 
  d. *Gianni è ballato a casa. 
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 (11) a. Hans und Rita {haben/*sind} getanzt.
    Hans i Rita han/són ballat 
    ‘Hans i Rita van ballar.’
  b. Hans und Rita {sind/*haben} in den Saal getanzt. 
    Hans i Rita són/han en.dir. la sala ballat
    ‘Hans i Rita van entrar a la sala ballant.’

D’altra banda, l’observació actual que hi ha verbs intransitius de l’italià 
que són més variables que d’altres pel que fa a la selecció de l’auxiliar (ve-
geu els treballs importants de Sorace, 2000, 2004, entre d’altres) té també 
un precedent a l’obra de Par (1923: 320) quan diu que «hom pot sols remar-
car un cayent a favor de ‘ésser’ en aquells qui denoten ‘moviment’, y ‘estat o 
repòs’». En aquest sentit, Mateu (2005) fa veure un paral·lelisme entre el cayent 
de Par aplicat a les dades del català antic i el factor de gradience ‘gradació’ 
que Sorace observa per a l’italià. Així, per exemple, les dades de (12), extre-
tes de Sorace (2000), demostren que en italià alguns verbs intransitius (p. ex., 
els de (12a-12b) i (12k)) seleccionen un auxiliar de manera més categòrica 
que d’altres (p. ex., els de (12c) a (12j)). Els primers verbs, Sorace els anome-
na «nuclears» (core verbs), mentre que els segons, els anomena «no nuclears» 
o «perifèrics». 

 (12) a.  Gianni è/*ha arrivato.
  b. Gianni è/*ha morto.
  c.  Le mele sono marcite/?hanno marcito al sole. 
  d.  I miei nonni sono sopravvissuti/?hanno sopravvissuto al terremoto.
  e.  Ancora una volta sono/??ho rimasto solo.
  f.  La guerra è durata/?ha durato a lungo.
  g. I dinosauri sono esistiti/??hanno esistito 65 milioni di anni fa.
  h. Il nuovo ballo brasiliano è/ha attecchito anche in Italia.
  i. La campana ha rintoccato/?è rintoccata.
  j. Maria è corsa/*ha corso in farmacia.
  j’.  È corsa/?ha corso voce che Maria si sposa.
  j’’. Gli atleti svedesi hanno corso/?sono corsi alle Olimpiadi.
  k. Gianni ha lavorato/*è lavorato.

Segons Sorace, els judicis de gramaticalitat en el cas dels verbs intransitius 
no nuclears (p. ex., els que expressen aparició i existència) admeten més varia-
ció en comparació amb els dels verbs intransitius nuclears (p. ex., els verbs 
tèlics de canvi de lloc o d’estat). A (13) hi ha representada la Jerarquia de la 
Selecció d’Auxiliar (Auxiliary Selection Hierarchy) que Sorace proposa en els seus 
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treballs (vegeu també Bentley i Eythórsson, 2003, per a una proposta similar). 
Bàsicament, aquesta jerarquia codifi ca dos factors: la telicitat i l’agentivitat. En 
paraules de Keller i Sorace (2003: 60-61): 

[...] els verbs que es troben a l’extrem de la selecció d’ésser en la JSA [és a dir, 
la Jerarquia de la Selecció de l’Auxiliar] són verbs inacusatius nuclears i denoten 
un canvi tèlic; els verbs que es troben a l’extrem de la selecció d’haver són verbs 
inergatius nuclears i denoten una activitat agentiva en la qual el subjecte no es 
veu afectat. Els verbs intermedis que hi ha entre els dos extrems incorporen la 
telicitat i l’agentivitat en menor grau i tendeixen a tenir una estructura eventi-
va menys especifi cada (bàsicament, una d’estativa) [...]. Els verbs nuclears són 
aquells verbs en què els judicis de gramaticalitat dels parlants nadius són màxi-
mament consistents i que s’adquireixen més aviat per part d’aprenents tant de 
primera llengua com de segona llengua. En canvi, els verbs intermedis estan ex-
posats a més diferències entre les llengües i exhibeixen una gradació en les pre-
ferències a l’hora de seleccionar l’auxiliar.6

 (13) La jerarquia de la selecció d’auxiliar de Sorace (2000: 863) 
  canvi de lloc   Selecció d’ésser (variació mínima)
  canvi d’estat
  continuació d’un estat preexistent
  existència d’un estat
  procés no controlat 
  procés controlat (amb moviment)
  procés controlat (sense moviment)  Selecció d’haver (variació 

mínima)

És en aquest context també en què val la pena de remarcar una generalit-
zació empírica que posa de manifest Mateu (2005, 2009): p. ex., en general, 
aquells verbs intransitius que, sincrònicament, en italià són més variables o 
admeten més «gradació» pel que fa a la selecció de l’auxiliar són els que més 
aviat van perdre l’auxiliar ésser en català antic (veg. Batlle, 2002) i ser en cas-

6 «Verbs at the BE end of the ASH [ ‘Auxiliary Selection Hierarchy’: J.M.] are core unaccusatives 
and denote telic change; verbs at the have end are core unergatives and denote agentive activity in 
which the subject is unaff ected. Intermediate verbs between the two extremes incorporate telicity and 
agentivity to lesser degrees, and tend to have a less specifi ed (basically stative) event structure [...]. Core 
verbs are those on which native grammaticality judgments are maximally consistent, and are acquired 
early by both fi rst and second language learners. In contrast, intermediate verbs are subject to crosslin-
guistic diff erences and exhibit gradient auxiliary selection preferences».
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tellà antic (veg. Aranovich, 2003).7 En efecte, tal com posa de manifest Mateu 
(2005, 2009), no deu ser una mera coincidència el fet que les generalizacions 
diacròniques a què arriben Batlle (2002) i Aranovich (2003) per al català antic 
i per al castellà antic, respectivament (cf. (14) i (15)), tinguin força punts en 
comú amb les observacions sincròniques que fa Sorace (2000) per a l’italià. 

 (14) Batlle (2002: 30): «En general, l’auxiliar ésser es manté amb força estabilitat 
en aquells àmbits que li són propis, però fi ns i tot en els textos del període 
medieval haver pot aparèixer esporàdicament. D’acord amb les dades del 
nostre corpus, observem que no tots els verbs i construccions verbals pre-
senten la mateixa capacitat per acceptar l’auxiliar haver, ja que uns es mos-
tren més conservadors que d’altres. El comportament més innovador sembla 
donar-se en els verbs esdevenimentals (p. ex. ocórrer, succeir, esdevenir), en 
els verbs copulatius estar, restar i romandre i en les construccions pronomi-
nals en què el clític funciona com a objecte directe, que presenten un sub-
jecte no animat. Per contra, el comportament més conservador apareix en 
el verb ésser, en els verbs intransitius de canvi d’estat, en els intransitius de 
moviment i en les construccions dels verbs poder i voler seguits d’infi nitiu».

 (15) Aranovich (2003: 5-6): «Amb un sol cop d’ull als verbs d’aquest grup, hom 
pot apreciar que el grau d’afectació del subjecte és un factor [important] en 
la substitució de ser per haber com a auxiliar de perfet. En un extrem del 
continuum hi ha els subjectes dels verbs estatius d’existència i aparició com 
quedar. Els subjectes d’aquests verbs no pateixen cap canvi d’estat o de lloc; 
per tant, no es veuen afectats en cap sentit per l’esdeveniment. Aquesta va 
ser la primera classe que va perdre la capacitat per a seleccionar ser. En 
l’altre extrem hi ha els subjectes de verbs de moviment dirigit i verbs de 
canvi d’estat. Aquests subjectes estan afectats perquè es troben en un lloc o 
estat nou com a conseqüència de l’esdeveniment. Aquestes classes són les 
darreres en què haber va substituir ser com a verb auxiliar. Entre aquests 
dos extrems hi ha verbs de manera de moviment com ara correr i verbs di-
nàmics d’existència i aparició com ara desaparecer […]. La cronologia de la 
bifurcació en la selecció d’auxiliar en espanyol [antic] s’avé amb la genera-
lització que com menys afectat es considerava el subjecte, més aviat perdia el 
verb la seva capacitat per a seleccionar l’auxiliar ser».8

7 Mateu (2005, 2009) remarca que és una llàstima que ni Batlle (2002) ni Aranovich (2003) no 
tinguin en compte ni citin el treball important de Sorace (2000).

8 «A quick glance at the verbs in these groups reveals that the degree of aff ectedness of the subject 
is a factor in the displacement of ser by haber as the perfect auxiliary. At one end of the continuum are 
the subjects of stative verbs of existence and appearance like quedar ‘remain’. The subjects of these verbs 

15360_Classics_ahir_i_avui_gramatica_catalana.indd   13515360_Classics_ahir_i_avui_gramatica_catalana.indd   135 27/07/15   14:2427/07/15   14:24



JAUME MATEU 136

Així, doncs, d’acord amb els resultats empírics de Batlle (2002), Mateu 
(2005) proposa que la Jerarquia de la Selecció d’Auxiliar (JSA) per al català 
antic és la de (16). 

 (16) canvi tèlic de {lloc/estat} selecció d’ésser 
    «línia de tall» estable  (V tèlics)
  canvi atèlic de {lloc/estat}
    «línia de tall» variable (V esdevenimentals)
  aparició d’un estat 
    «línia de tall» variable  (V estatius)
  existència d’un estat
  procés no controlat 
  procés controlat (amb moviment)
  procés controlat (sense moviment) selecció d’haver 

No obstant això, Mateu i Massanell (en premsa) conclouen que, a partir 
d’una cerca més acurada del Corpus Informatitzat del Català Antic (CICA; vegeu 
Massanell, 2009), sembla més lícit en tot cas parlar de «construccions nu-
clears» que no pas de «verbs nuclears». En efecte, les dades de la selecció de 
l’auxiliar en català antic proporcionen evidència a favor d’un enfocament cons-
truccionista de l’estructura argumental. Així, per exemple, en català antic (i en 
alguerès —veg. Rigau, 2013) cal notar que fi ns i tot en construccions on apa-
reixen verbs inacusatius «prototípics» com ara venir o arribar (cf. Sorace, 2000), 
l’auxiliar seleccionat és haver si l’argument Tema té una naturalesa indefi nida, 
mentre que l’auxiliar és ésser si aquest argument és defi nit. És a dir, en català 
antic, les construccions «fabrianes» del tipus IV (Ha arribat un parent meu) selec-
cionen haver, mentre que les construccions inacusatives prototípiques «sora-
cianes» (La marquesa d’Aguilar és ja vinguda) seleccionen ésser. En efecte, si 
s’assumeix que totes dues construccions tenen una estructura argumental ina-
cusativa, una diferent selecció d’auxiliar no és, d’entrada, esperable. Cf., p. ex., 
les construccions de (17) amb les de (18), i el contrast de (19). 

do not suff er any changes in state or location, hence they are not aff ected in any way by the event. This 
is the fi rst class to lose its ability to select ser. At the opposite end are subjects of verbs of directed motion 
and verbs of change of state. These subjects are aff ected since they are in a new location or state as a 
consequence of the event. These classes are the last ones for which haber displaces ser as the perfect 
auxiliary of choice. In between these two extremes are verbs of manner of motion like correr ‘run’, and 
dynamic verbs of existence and appearance like desaparecer ‘disappear’. [...] The chronology of split aux-
iliary selection in Spanish, then, falls under the generalization that the less aff ected the subject, the earlier 
a verb lost its ability to select auxiliary ser».
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 (17)  a.  Quant la barcha fo venguda [...] 
   (1275-1299, Desclot, Crònica II: 100, l. 15)
  b. E quant En Volusià fo vengut a·N Pilat [...] 
   (1275-1299, Vides: 366, l. 28)
  c.  de part lur és vengut lo mal
   (1397-1398, Mostassaf I: 158)
  d. baste a tu aquest dan tan gran que per tu me és vengut 
   (1442-1458 [1425-1448], Curial: 321)
  e.  La malaltia ere venguda per peccat
   (1445-1449 [1410-1415], Sant Vicent, Sermons IV: 154, l. 8)
  f.  La marquesa de Agilar és ja venguda 
   (1525-1542, Epistolaris, c. 65, l. 52)
  g.  uns hòmens de Marthorell que eren venguts a negociar ab mi
   (1525-1542, Liori i Requesens, Epistolaris, c. 177, l. 10) 

 (18) a. per lo qual trencament los à vengut gran dan a lur molí
   (1263-65, Alcoi)
  b.  ne negun mal [...] no ha vengut de part lur
   (1397-1398, Mostassaf I: 156)
  c.  dubtava que a sa fi lla no hagués vengut algun mal soptosament 
   (1490 [1460], Martorell, Tirant: 1379)
  d. requerós àn vengut alguns
   (1525-1542, Liori i Requesens, Epistolaris, c. 139, l. 14)
  e.  me ha vingut ara a la memòria una altra cosa sobre assò
   (1557, Despuig, Col·loquis: 176)

 (19) a.  A 14 de yuliol, per les noves que heren vingudes que los tortosins...
   (1572-1600, F. Despalau)
  b.  Vuy, que contam a 3 de desembre, ha vingut nova com don Alonso...
   (1572-1600, F. Despalau)

Tal com observen Mateu i Massanell (en premsa), els enfocaments pura-
ment lexicosemàntics de la selecció auxiliar són problemàtics perquè no tenen 
en compte els factors morfosintàctics. En efecte, des d’un punt de vista lexico-
semàntic, el verb venir a (17e) o (19a) pot ser classifi cat lèxicament com a 
«verb d’aparició» (p. ex., veg. Levin i Rappaport Hovav, 1995: 282). Ara bé, 
des del punt de vista construccionista que adoptem en aquest treball, aquests 
exemples no impliquen una construcció amb un signifi cat existencial:9 en efec-

9 Encara que, des d’un punt de vista purament lexicosemàntic, es pugui dir que els exemples se-
güents impliquen «aparició» de lo mal a (ia), lo dampnatge a (ib) o la compunctió a (ic), de fet, són cons-
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te, cal distingir les construccions de subjecte de resultat de (17) i (19a), en què 
se selecciona sistemàticament ésser, d’aquelles construccions existencials 
que s’auxilien normalment amb haver (cf. (18) i (19b)). Així, doncs, d’acord 
amb l’enfocament construccionista, les alternances entre ésser i haver de (17) 
i (18)10 es poden explicar si verbs com ara venir o arribar es poden integrar en 
construccions argumentals diferents. Concretament, d’acord amb Par (1923: 
320), la construcció amb ésser és una estructura atributiva d’estat resultant. En 
aquest sentit, doncs, no és sorprenent que el subjecte sigui un argument tema 
defi nit o específi c (cf. {*(Els) alumnes} estan preocupats {*(els) alumnes}). En 
canvi, la construcció en què l’auxiliar és haver és una construcció existencial 
amb un argument tema de caràcter indefi nit. A continuació, presentem els ele-
ments bàsics d’una teoria confi guracional de l’estructura argumental que ens 
permetrà expressar sintàcticament algunes diferències fonamentals entre les 
dues construccions. 

truccions de subjecte de resultat (cf. angl. subject of result constructions). En efecte, cal recordar aquí 
l’encert de Par (1923: 320) quan diu que «d’altres porten ‘ésser’, y són los qui refl ecten mils l’estat resul-
tant [l’èmfasi és nostre: J.M.]». 

(i) a.  [...] lo mal que li fós vengut per les dites metzines
  (1374-1377, Procés criminal, f. 31v, l. 16)
 b. [...] per assò los és vengut lo dampnatge
  (1275-1299, Vides: 169, l. 11)
 c. [...] e quan és venguda la compunctió 
  (1445-1449 [1410-1415], Sant Vicent, Sermons IV: 75, l. 12)
10 Aquesta alternança ésser/haver no només la trobem en construccions amb verbs de moviment 

direccional. També la trobem amb verbs estatius com, per exemple, romandre o restar: cf. les dades d’(i) 
i (ii). El contrast de (iii) prové de Batlle (2002).

 (i) a. Jesuchrist són romases les plagues que rebé en la sua Passió
   (1445-1449, Sant Vicent, Sermons vi: 27)
  b. ab aquella pocha gent que restada li era isqué de la ciutat
   (1490 [1460], Martorell, Tirant: 104)
  c. lo regne és restat a la fi lla del dit rey
   (1475-1499, Sumari i: 103)
 (ii) a. car gran riquesa li havia romasa de son pare
   (1374-1399 [1290], Llull, Santa Maria: 188)
  b. no li ha romàs un pa
   (1400, Epistolari ie: c. 52)
  c. No penses tu que m’aja restada gens de sanch en la mia persona
   (1490 [1460], Martorell, Tirant: 663)
 (iii) a. [...] e·ls rayms qui eren romases fossen maduratz 
  b. [...] no·m ha res romàs de dubte 
   (xiv-xv) [Diàlegs]
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La inacusativitat en una teoria configuracional 
de l’estructura argumental 

En aquest treball adoptem la teoria sintàctica de l’estructura argumental de 
Hale i Keyser (1993, 2002), revisada per Harley (2011),11 tot concentrant-nos 
en l’estructura dels verbs intransitius (és a dir, inergatius i inacusatius). El 
nostre punt de partença és el postulat fonamental següent de la teoria de Hale 
i Keyser (1993, 2002): això és, els verbs sempre seleccionen un complement, 
sigui nominal, preposicional o adjectival. Així, per exemple, aquests lingüistes 
proposen que els verbs de les estructures inergatives són subjacentment transi-
tius: és a dir, seleccionen un complement de naturalesa «nominal» (que es pot 
incorporar al verb —ballar— o no —fer ball—). Per tant, en aquest sentit cal 
notar que l’etiqueta tradicional d’intransitius pròpiament dits o intransitius purs 
no sembla que escaigui gaire als verbs inergatius.12 En català, no és casualitat 
que, a diferència dels verbs inacusatius, molts verbs inergatius siguin denomi-
nals o tinguin un correlat nominal: plorar/plor, cantar/cant, jugar/joc, treba-
llar/treball, roncar/ronc, etc.13 

Segons Hale i Keyser, la confi guració sintàctica dels verbs inacusatius és 
més complexa que la que s’ha assumit en treballs clàssics com el de Burzio 
(1986) i altres, on el verb inacusatiu seleccionava directament un argument 
intern de naturalesa nominal. Hale i Keyser proposen, en canvi, que els verbs 
inacusatius nuclears (core unaccusatives) es distingeixen dels verbs inerga-
tius perquè només els primers impliquen una predicació interna entre un 
subjecte («l’argument intern») i un predicat d’estat/lloc. En el cas dels verbs 
inergatius l’argument subjecte es projecta fora de l’estructura argumental 
(p. ex., com a adjunt a l’SV —cf. Koopman i Sportiche, 1991; Hale i Keyser, 
2002— o en la posició d’especifi cador de la categoria funcional rellevant 
—cf. Sv i Sveu, en anglès VoiceP; veg. Chomsky, 1995 i Kratzer, 1996, res-
pectivament).

11 Alguns treballs basats en aquesta teoria són, p. ex., Harley (2011), Rigau (1997), Mateu (2002, 
2012), Mateu i Rigau (2002, 2010), Marantz (2005, 2013), Mateu i Espinal (2007), Espinal i Mateu 
(2011), Zubizarreta i Oh (2007), Ramchand (2008), Acedo Matellán (2010); Real-Puigdollers (2013). 
Per a una crítica de la «sintaxi abstracta» de Hale i Keyser (1993), vegeu Jackendoff  (1997) i Kiparsky 
(1997), entre d’altres. 

12 Cf. la naturalesa transitiva dels verbs inergatius en basc: lo egin ‘nones fer’, ‘dormir’; zurrunga 
egin ‘ronc fer’, ‘roncar’; lan egin ‘feina fer’, ‘treballar’; negar egin ‘plor fer’, ‘plorar’; iolas egin ‘joc fer’, 
‘jugar’, etc. 

13 Cal notar, en canvi, que la formació de noms deverbals participials no discrimina la classe dels 
verbs inacusatius (p. ex., néixer/nascuda, entrar/entrada, baixar/baixada, etc.) de la dels inergatius 
(p. ex., cantar/cantada, passejar/passejada, jugar/jugada, etc.). 
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D’acord amb la hipòtesi esmentada més amunt, tant els verbs inergatius 
com els verbs inacusatius seleccionen, doncs, un complement. En el cas de les 
estructures inergatives el complement és de naturalesa «nominal» (és a dir, no 
predicativa), mentre que en el cas de les estructures inacusatives, el comple-
ment és de naturalesa «preposicional» (o «adjectival», si no s’accepta la reduc-
ció que proposen Mateu, 2002 i Kayne, 2008).14 El subjecte derivat de les es-
tructures inacusatives és un subjecte intern (p. ex., és el subjecte d’una «Oració 
Reduïda/OR» —veg. Harley, 2011, entre altres—, el predicat de la qual expres-
sa lloc o estat). 

 (20) a. Estructura inergativa; [Sv SDet [v’ v N]]
  b. Estructura inacusativa: [Sv v [or{sprep*/sadj*} SDet Pred]]

Hi ha una semàntica estructural associada a les confi guracions sintàctiques 
de (20): l’estructura inergativa de (20a) s’associa de manera indefectible a pre-
dicats d’acció (Fer X), siguin agentius (p. ex., En Joan balla) o no (p. ex., El sol 
brilla), mentre que l’estructura inacusativa de (20b) s’associa de manera inde-
fectible a predicats de transició, sigui positiva —és a dir, predicats de canvi 
dirigit d’estat/lloc: p. ex., En Joan ha nascut/arribat— o negativa —és a dir, 
predicats estatius: p. ex., Els unicorns no existeixen. Mateu (2002) i Acedo Mate-
llán (2010) proposen relacionar l’argument extern de l’estructura argumental 
de (20a) amb la presència d’un originador (cf. també Borer, 2005 i Ram chand, 
2008, entre altres). En canvi, l’estructura inacusativa expressa una confi gura-
ció eventiva de Figura-Fons (cf. Talmy, 2000). En efecte, assumint que el sig-
nifi cat estructural es codifi ca a la sintaxi,15 es pot defensar que la confi guració 
sintàctica inergativa s’associa de manera sistemàtica amb el signifi cat estructu-
ral de [Fer Fer X], on X s’interpreta com un «tema incremental» (en el sentit de 
Harley, 2011). De manera semblant, es pot defensar que la confi guració sintàc-

14 Mateu (2002) proposa que la confi guració «adjectival» de Hale i Keyser (2002) es pot reduir a 
l’estructura «preposicional» que proposen aquests autors. Vegeu també Kayne (2008) per a la proposta 
que l’adjectiu no és una categoria primitiva sinó que és fruit de la incorporació d’una categoria «no-
minal» en una marca «adposicional» (vs. Baker, 2003, on l’adjectiu sí que és considerat una categoria 
primitiva).

15 Cf. (i) i (ii) per a dues propostes que plantegen la «sintacticització» del signifi cat estructural:
 (i) Marantz (2001: 8): «word (really, root) meanings don’t decompose; the semantic properties of 

words (=roots) are diff erent from the compositional/decompositional semantic features ex-
pressed through syntactic combination». 

 (ii) Mateu (2002): «el signifi cat és una funció de contingut conceptual, que no és sintàcticament 
transparent, i construalitat semàntica (angl. semantic construal), que sí que és sintàctica-
ment transparent». 
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tica inacusativa s’associa sempre amb el signifi cat estructural d’una relació 
predicativa entre una Figura i un Fons.

D’altra banda, la categoria verbal funcional v de (20) té l’estatus de verb 
lleuger, que pot rebre contingut fonològic de tres maneres: (i) via inserció d’un 
verb pròpiament lleuger (p. ex., inerg. fer o inac. anar); (ii) via incorporació o 
fusió interna (angl. Internal Merge) del complement (p. ex., nominal en el verb 
inerg. ballar o preposicional en el verb inac. entrar) i (iii) via confl ació o fusió 
externa (angl. External Merge) d’un element adjunt a v (p. ex., Hi ballen nens: 
cf. Hi ha nens ballant).16

A (21) hi ha representada l’estructura inergativa; a (22), l’estructura inacu-
sativa, i a (23), l’estructura que conté un verb inergatiu però que, segons Rigau 
(1997) i Mateu i Rigau (2002), entre d’altres, es comporta com a inacusativa 
(vegeu també Torrego, 1989). Mentre que la formació dels verbs de (21) i (22) 
implica l’operació d’incorporació d’un complement, la formació del verb de 
(23) implica l’operació de confl ació amb un element adjunt (cf. Mateu i Rigau, 
2002; Acedo Matellán, 2010 i Mateu, 2012, entre d’altres). La formació sin-
tàctica d’exemples com el de (23) és una qüestió més debatuda: així, per exem-
ple, mentre que per a Mateu i Rigau (2002), l’arrel √ball s’adjunta a un verb 
lleuger haver, el qual s’ha format a partir de la incorporació d’una preposició 
estativa en el verb (cf., p. ex., Kayne, 1993 i Rigau, 1997, per a la proposta que 
haver = ésser + PrepCC),17 per a Acedo Matellán (2010), l’arrel s’adjunta 
directament a vésser: cf. (23a) i (23b). 

 (21) En Joan va ballar:  [Sv En Joan [v’ vfer √ball -]]

 (22) En Joan va entrar:  [Sv vanar [OR/SPrep* En Joan dins]]

16 Aquestes tres vies es poden exemplifi car també de manera clara amb exemples de l’anglès (veg. 
Mateu i Rigau, 2002; Mateu, 2002, 2012; Acedo Matellán, 2010; Real-Puigdollers, 2013, entre d’altres): 
 (i)  inserció d’un verb lleuger: angl. John went into the room dancing / John made the metal fl at by 

hammering it.
 (ii)  incorporació del complement (cf., p. ex., la «lexicalització» del {trajecte/resultat} en l’arrel 

verbal): angl. John entered the room dancing / John fl attened the metal with a hammer.
 (iii)  confl ació d’un element adjunt (cf., p. ex., la «lexicalització» de la manera en l’arrel verbal): 

angl. John danced into the room / John hammered the metal fl at.
Vegeu també Masullo (1992) i Fernández-Soriano (1999), entre d’altres, per a més discussió sobre 

els anomenats «subjectes locatius i datius» (cf. angl. quirky subjects).
17 Vegeu Rigau (1997) i Mateu i Rigau (2002) per a la proposta que la preposició de (23a), la qual 

expressa possessió, es pot identifi car amb la «preposició de coincidència central» (PCC) que proposen 
Hale (1986) i Hale i Keyser (1993, 2002).
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 (23) En aquest esbart hi ballen nens:
  a. [Sv [v√ball- vhaver][OR/SP hi [P’ PCC nens]]]
  b. [Sv [v √ball-vésser] [OR/SP nens hi]]] 

Un problema no trivial de l’anàlisi de (23b), en què el pronom hi no és 
un «subjecte»/especifi cador impersonalitzador (cf. (23a)) sinó que és el pre-
dicat de l’OR, és que oracions com ara Els nens hi ballen / En aquest esbart hi 
ballen els nens, això és, amb subjecte defi nit, no poden tenir una estructura 
argumental inacusativa sinó que en tenen una d’inergativa. Ara bé, tal com 
remarca Acedo Matellán (2010), l’anàlisi de (23b) pot copsar un fenomen 
típic de les llengües germàniques, d’acord amb el qual els verbs de manera de 
moviment s’analitzen com a inacusatius quan hi ha un SPrep direccional: cf. 
l’exemple de (24a), que s’associa amb una estructura inergativa, amb l’exem-
ple de (24b), que s’associa amb una estructura inacusativa (les dades de (24) 
estan extrets de Sorace, 2000: 876; ex. [40]). A (25) hi ha representades les 
estructures argumentals de (24) que proposen Mateu (2008) i Acedo Mate-
llán (2010).

 (24) a. Hans und Rita {haben/*sind} getanzt.   (alemany)
   Hans i Rita han/són ballat 
   ‘Hans i Rita van ballar.’
  b. Hans und Rita {sind/*haben} in den Saal getanzt. 
   Hans i Rita són/han en.dir. la sala ballat
    ‘Hans i Rita van entrar a la sala ballant.’

 (25) a. [Sv H&R [v’ vFer √tanz-]]
  b. [Sv [v √tanz- vanar] [SDirec H&R [Direc’ in den Saal]]]

L’estructura argumental sintàctica 
de les construccions existencials 

Com hem vist abans, en català antic, les construccions existencials del tipus IV 
de Fabra (cf. els exemples de (18); p. ex., (18a) los à vengut gran dan a lur molí 
(1263-1265, Alcoi)) seleccionen haver, mentre que les construccions inacusati-
ves no existencials (cf. els exemples de (17); p. ex., (17a) Quant la barcha fo 
venguda, [...] (1275-1299, Desclot, Crònica II: 100, l. 15)) seleccionen ésser. Si 
assumim que el test de la selecció de l’auxiliar haver/ésser en català antic és 
rellevant per a diagnosticar si hi ha o no argument extern a l’especifi cador de la 
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categoria funcional que l’introdueix (p. ex., v), podem concloure que les dades 
de (18) no tenen una estructura pròpiament inacusativa.

D’acord amb l’anàlisi de les construccions existencials de Hale i Keyser 
(2002) i Kallulli (2008), la nostra proposta és que les proposicions fabrianes 
del tipus IV (p. ex., Ha entrat un amic meu) no són pròpiament construccions 
inacusatives (on, tècnicament, «inacusatives» equival a estructures sense inser-
ció directa d’SDet a l’espec-v), sinó que tenen l’estructura argumental de (26), 
on la posició d’argument extern (espec-v) està directament ocupada pel pro-
nom locatiu abstracte HI (cf. angl. There entered a friend of mine).

 (26)  [Sv HI [v’ vanar [OR/SPrep* un amic meu DINS]]] 

Tot i que Rigau (1997, 2013) considera que l’estructura d’Ha entrat un amic 
meu és inacusativa (cf. la seva estructura de (27) amb la nostra de (26)), se-
guim la proposta d’aquesta autora que en aquestes construccions existencials 
sempre hi ha un pronom HI (realitzat o no), el qual considerem, seguint un cop 
més Rigau (1997 i seg.), que impersonalitza l’oració.18

 (27)  [V [V entr- ] [SPrep HI [P’ PCC un amic meu]]]

En efecte, l’estructura sintàctica que proposem a (26) és molt similar a les 
estructures que proposen Hale i Keyser (2002) i Kallulli (2008) per a les ano-
menades «there-constructions» de l’anglès, com les de (28) i (29), respectiva-
ment. Des del punt de vista de l’estructura argumental, cal remarcar que no són 
estructures pròpiament inacusatives, ja que la posició d’argument extern (es-
pec-v per a Kallulli i adjunt a SV per a Hale i Keyser) està directament ocupa-
da pel pronom there ‘hi’.19 Seguint Hale i Keyser (2002), l’estructura de (26) és, 
doncs, diferent de l’estructura argumental que tenen els verbs inacusatius pro-
totípics o nuclears (angl. core unaccusatives), els quals no tenen argument extern 
(és a dir, en els seus termes, no hi ha un SDet adjuntat a SV; en els nostres 
termes, no hi ha un SDet a espec-v): p. ex., The sky cleared ‘El cel es va aclarir’/ 
[V The sky [V V clear]] (Hale i Keyser, 2002: 16-17). 

18 Vegeu també Masullo (1992) i Fernández-Soriano (1999), entre d’altres, per a més discussió 
sobre els anomenats «subjectes locatius i datius» (cf. angl. quirky subjects).

19 De fet, cal notar que l’estructura argumental de (28) és, essencialment, la mateixa que proposen 
Hale i Keyser (2002) per als verbs locatius transitius (p. ex., shelve ‘enlleixar’ o saddle ‘ensellar’): p. ex., 
John shelved the books / [SV John [V V [P the books [P P shelf-]]]], on la posició d’argument extern (segons 
ells, la d’adjunt a SV; cf. Koopman i Sportiche, 1991) està ocupada per John.
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 (28) There arrived many guests at the party (Hale i Keyser, 2002: 202, ex. [16])

 SFlex
 3
  SV
 qp
 SDx,i   SVi

 there   qp
  Vx, I    Px
  3   ro
 Lx  V  SD Px

   arrive   many guests 3
       Px  SD 
       at the party

Segons Hale i Keyser (2002: 202), «la inserció de there implica inserció de 
there a la posició de subjecte i coindexació de there amb l’element L(ocatiu) 
adjuntat a V. Aquest segon element està coindexat amb la P(reposició) en vir-
tut de la concordança».20 Vegeu també Moro (1997).

Com es pot veure a (26), la nostra proposta és que el pronom HI ocupa 
també directament (de manera no derivada) la mateixa posició que ocupa el 
pronom there a l’estructura de (29), que és l’estructura que proposa Kallulli 
(2008).21

20 «There-insertion involves insertion of there in subject position and coindexation of there with the 
V-adjoined L [‘L(ocative’) or ‘areal’ agreement: J.M.]. The latter is, of course, coindexed with P by virtue 
of agreement».

21 Cf. Kallulli (2008: 286): «Moreover, in view of the paradigm in [(i)], I submit that ’s in [(ic)] is 
actually a clitic form not of is (i.e., be) but of has, on a par with e.g. French il y a or Spanish hay and 
many other languages such as Albanian, Bulgarian, Greek, Hebrew and even varieties of German, to men-
tion but a few. If so, then this is a strong argument for the subjecthood of there».

(i) a. There are students in the room.
 b. *There is students in the room.
 c. There’s students in the room.

15360_Classics_ahir_i_avui_gramatica_catalana.indd   14415360_Classics_ahir_i_avui_gramatica_catalana.indd   144 27/07/15   14:2427/07/15   14:24



LA INACUSATIVITAT I LA SELECCIÓ DE L’AUXILIAR EN CATALÀ ANTIC 145

 (29) There is a tree in the garden (Kallulli 2008: 284)22

  Sv
  wo
 DP  v’
 There   wo
  v  SV
  is  eo
     V’
     2
     V OR
     3
     SDet SP
     a tree in the garden

Considerem ara quina és l’anàlisi de les estructures pròpiament inacusatives 
(cf. aquelles que en català antic seleccionen ésser: p. ex., (17f) La marquesa de 
Agilar és ja venguda [1525-1542, Epistolaris, c. 65, l. 52]). La nostra proposta és 
que als exemples de (17) del català antic o a l’exemple de (30a) del català con-
temporani els correspon una estructura inacusativa: (30b) és l’estructura argu-
mental inacusativa que proposem per a (30a), segons la qual l’SDet el meu amic 
no és un argument extern sinó que es genera com a subjecte intern d’una OR 
(Oració Reduïda) i es trasllada a la posició de subjecte d’STemps/SFlex on rep cas 
nominatiu (cf. Hoekstra, 1999, entre d’altres, per a la mateixa anàlisi sintàctica).

 (30) a. El meu amic ja ha entrat.
  b. [Sv vAnar [OR/SPrep* El meu amic DINS]]

Si considerem de nou les dades de (17), és interessant notar que l’agentivi-
tat no sembla rellevant a l’hora de determinar la selecció de l’auxiliar en cata-
là antic: per exemple, a (17e) uns hòmens de Marthorell que eren venguts a nego-
ciar ab mi, la clàusula fi nal ens indica que el subjecte de venir cal interpretar-lo 
com un agent, tot i que, estructuralment parlant, sigui una Figura, això és, el 
subjecte intern de la predicació locativa de (30b). Víctor Acedo Matellán (com. 
pers.) també apunta que un problema per a l’anàlisi intransitiva/inergativa (és 

22 Segons Kallulli (2008: 284, nota 12), «the reason why the postverbal DP must occupy the speci-
fi er of the small clause and not, say, Spec of VP in [(29)] is that in certain languages, the counterparts 
of there-existential constructions may contain a (non-selected) dative, as in the German example Es geht 
mir ein Bub da (lit. ‘There goes me a boy there’), merged in Spec of VP».
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a dir, no inacusativa) dels verbs agentius de moviment direccional (cf. Gràcia, 
1989 i Rigau, 2013, per a aquesta proposta)23 és el que planteja la bona forma-
ció de construccions com ara Avui han vingut operaris a arreglar les canonades. 

Conclusions

Les construccions fabrianes del tipus IV (p. ex., Ha arribat un amic meu) no te-
nen una estructura argumental pròpiament inacusativa, sinó una de similar a 
la que proposen Hale i Keyser (2002) i Kallulli (2008) per a les construccions 
existencials angleses amb el pronom locatiu there (p. ex., There arrived a friend 
of mine). Tant en les unes com en les altres la posició sintàctica d’argument 
extern (espec-v) està directament ocupada per un pronom impersonalitzador 
(cf. Rigau, 1997 i seg.). En canvi, les construccions del tipus El meu amic ja ha 
arribat sí que tenen una estructura pròpiament inacusativa (sense SDet a es-
pec-v), una estructura que és diferent, per tant, de la que correspon a les cons-
truccions inergatives del tipus El meu amic no ha treballat mai. 

Les dades de selecció de l’auxiliar en català antic (Massanell i Mateu, en 
prep.) afavoreixen una assignació d’estructura argumental diferent per a les 
construccions existencials del tipus Los à vengut gran dan a lur molí i per a 
les construccions de subjecte de resultat del tipus La malaltia ere venguda per 
peccat. Les primeres tenen una estructura argumental en què l’argument extern 
es correspon amb un pronom datiu/locatiu (realitzat o no), mentre que les se-
gones tenen una estructura argumental pròpiament inacusativa, és a dir, {sen-
se argument extern/sense SDet a espec-v}. 
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