
Notes 

U n  tipus de frase negativa del nord-est catalil, per Albert Rossich 

Quan algú vol imitar el parlar de 
Girona, una de les primeres coses que li 
vénen al cap és la fórmula de negació 
consti-uida anib poc: « oc que ho sé, que 
diuen a Cirona.), En efnostre segle, com 
a gir dialectal, la construcció fins i tot ha 
pogut accedir a determinats ambits 
escrits --en obres amb tocs costumistes, 
especialment-, r r  una exigencia de 
versemblanp o e pintoresquisnie. Poc 
que o poc, i molt iarament poca, són les 
maneres amb que s'acostuma a trans- 
criure aauella forma, aue en els llocs on 
és viva 6s ronuncia k.empre, esponta- 
niarnent, f!nt sonai- una sola [k]: 
[psku'se] [pskapin'dre] etc. De tota 
manera, reservaré per al final d'aquest 
treball la qüestió de I'ortografia d'a ues 1. :- ta construcció, i a partir d ara la gra lai é 
d'acord amb la seva ti-anscripció foneti- 
ca: [ ' ~ 3 k a ] . ~  

1. He d'agraii. a algiiiis col.legiies i aniics (cspe- 
cialnient a Moniscri~rit Bailloi.i, Xavici. Lamuela. 
Joan Mascaró, Blrinca Palmada, Modcst Prats, 
August Raraiiell. Gemiria R ig~ iu  i Pcp Sei-i-a) que 
s'liagin volgiii Ilcgir aq~iesi treball, al q ~ i a l  han íet 
aporiricions s~ibsiancirils. N o  cal d i i  qiie sóc I'únic 
culpable dels errors qiic piigiii coi~ienir.  

2. Des de Ia ciiic o ais decadcs, s'ha genei.aliizai, 
en Linri arca qiie s'estén de Gii.ona fins a Oloi, la no 
discriminació entre I 'ril i 1 ' 0 1 .  La rcalització cl'aqiies- 
iri vocal en aqiiesta ii.ca tí. iina amplia Fi i i i i i ia de 
possibilitats, des del trinerimeni genei-alir/,at (ii1í.s 
Ii.eqücnl entre els Jovcs) a I'obci~iurri sistciiiitica 
(1116s habitual en persones de mitji ina cdrii), passani 
pei. una al-ticiilació nicdial; peri) scgiii-anicni qiie 
encara predoniina una ai'ticulació pi.¿)simri rils iisos 

1' .' ,ic icionals d'aq~iest teri.it«i.i (es a di)., ho. /k)r, / i ) r i i .  
hoiir, />or~/. .sol anib o iancada; esiorirr anib o oberta, 
p c i  eseniplc) lo1 i que scnse valoi. I<>neniilic: sini- 

Pels exemples que n'he donat 
podem veure que no es tracta d'un 6s 4: 
poc tematitzat, amb un sentit irbnic o 
intensiu (com « oc s'ho esperava, aixo)), 
xpac slho ensar iie ja era 
foran).' 6s que po&iem trotar segun- 
ment en totes les Ilengües 1-omaniques,' 
sinó, com veurem, d'un tipus particular 
de frase ne ativa. 

La fóiin~%~, vivíssima en I'actualitat a 
practicament tot el territori de la diocesi 
de Girona,' 6s usada tradicionalment 

ples variaiits ai~t ici i lai i~r ics qiic passcii dcsaperccbu- 
des als parlants. Tot i aisR, i io tinc en coniptc riqiics- 
ta peciiliaritai en la Ii'riiisci~ipció Ioiielicii de I 'p3kal. 
pcciiliai.itat qiie d'alii i i banda cstii dcsiinacla a dcsa- 
pareixer si la distinció enirc ohci.ics i iancadcs es 
nianlí. ri Baiccloiiri i el cri(al8 ass<ilcis iinri presencia 
hegeini>iiica ci i  cls niitjans de coiiiiiiiicació aiidiovi- 
silal. 

3. Un cseiiiple ben i.ccciii, de Menorca: ~ P o c  es 
pcnsrivri Menoira qiic I'ajiida bi.iiAnica, rebiidri per 
la scva posició austi.acisia. 1'acahí.s convci.tint C...] 
en coli)nia tle la Gran Bretan\av (Jocl BAGI'K. 
Josefina SAL~RI) i ~ I c x  VII.I.F.SRA [cooi.ds.], Jo(rii 
R<ri!iis, i r i c  il.¡iisr~.cli <le 111 Meiiorcrr i l i .s~~i i i i i t l~r,  Maó 
1996, p. 18). Aqiiesi ús, nriiui'alnieiii, i io dcsenroilla 
I'elenicni vocilic final de I 'pnkal. 

4. Vei aqiii iiii excmple aiil ic en casiclli: -¿Por 
y1te tire k) ~lerirtri~~lrrrlcs? Poco iios e~riiiple <I 110s 112 
sn1)ei- de i i r i  /i</<rlgrii<r i~~ir lrr  v (Ramón MENENI>H% 
PIDAL. ed., Pririrercr Cr<i11ic<i Gcrn.i.~rl. E.siori11 </e 
Esprrricr, Madrid 1906, p. 427, 2" col.; cit. pe i  E. L. 
LLORENS, L<i iiegiicirj~i cri el ~>.s)>o~iol (oiiigiio coi, re/>- 
rericirr.~ 11 ori-os i<lioiirns, Madrid 1 929, p. 83). 

5. Poiscr i io 6s tan usada pcls pnrlrints ni& jovcs. 
perb aqiiesi knonicn seriri paral.lel al peircpiible 
ii.ti.ocí.s en I'ús de irints altivs giix lingüistics priva- 
tiiis del caiali, con1 6s el cas niaieis de l)1r.s. sohi.eioi 
en amhients iirbans i entre cls sccioi.s 11ií.s Jovcs o 
nies pcrnieablcs al casiellii. 



un tipus de frase negativa emfatica amb 
un matís adversatiu. La fórmula negati- 
va que estem considerant equival a 
determinades pro osicions construides 
en el catala centrzfcomú anib la combi- 
nació I~o... pas. Podria substituir amb el 
mateix valor, per exemple, una frase 
com «no ho fara pas» (que pot voler dir: 
encara que tu et enses ue ho fara, no 
ho faral; o bé: i e ~ ~  l iu  que lo  rara, pero ja 
veuras com no sera veritat'; i altres ha- 
ses semblants). 

D'aquesta equivalencia es desprkn que 
I'ús d aquesta fórmula negativa en una 
pro osició és normalment incompatible 

i amg11aparici6 siniult&nia de la partícula 
ms, perque el resultat és redundant. 
brases del tipus ((['pskal te cree pus)), 
«['pskal en té pas gota, de por)) són, per 
tant, pieonistiq~ies.~ 

Totes les construccions amb ['pska] es 
l .  DESCRIPCIÓ poden substitiiir er frases amb izo ... 

,>as; pero no pas 8 perdoneu la repeti- 
Com fan constar oportunanient el ció) a la inversa. Per exemple, les frases 

Diccionar? A k o v e r - M o l l  i el D i c c i c i n n r i  amb ['pska] no adnieten, per causes 
catala de Joaii Coroniines, aquesta cons- semanti ues, la presencia d un adverbi 
trucció no rquival pas a una negaci6 de modaqita; com a n r i s n .  o p r o b a b l e -  
ualsevol, com es podria desprendre i lzei l t :  "«potser ['pska] o sap» (dialectal- 

8els textos d'alguns esci-iptors que han rnent. es diria més aviat [pu'tk] ... ); com- 
volg~it estrafer un catala pretesarnent pareu-ho amb « otser no ho sap pas», if .: rural o de p a g e ~ , ~  sin6 que constiiueix que sí que sem la possible. No poden 

apareixer tanipoc en frases interrogati- 
6. Ji>iin Cororiiilics dili qlic I'exprcssió es .típica ves hipotetiqiies; compareu-ho amb 

de iot el icrriioi.t de les dii)ccsis de Giir)nii i Elnnn «Esperalt: no truquen pas?». D'altra 
(Joaii Co~oui\i:s, Dicci~~it<rr.i i~/irirolhgic i coiii/>le- banda, la consLi.ucció ['pska] no pot ser 
iiieirr<iri </L* 10 //L,II:~I~ L.<II<I/(I~I<I -e11 eiidavaiii DECol-, usada ex letivament, i aquest és, en can- 
vol. vi. Barceloriii 1986, p. 630. s. i. / x x )  Sqons el \,i, un && caraCteríStiCS de pas: 
Diccioii<ri.i d'Alcover i Moll, ~ ia i i i b r '  Cs I'reqüeni [...] 
al Bei~iicdBn, cosa qiic Coi?iiiiiiics,jii posa en cliibie i «Val més pagar-ho ara que no pas fer 
qiie cni sciiit>la qiic s'ha de descai.tiir del'initiv,irneni 'lna paga senval." 

iltOili M,- A ~ , ~ ~ ~ ~ ~  i F~~~~~~~~~ B. M~)~.~, ,  Sintacticanient, també obseivem nom- 
$ccioil(ri.i c<r/ccii,-~~(~/er~ciii-/~(i/e(rr -en eiidaviiiii, broses restriccions en I'ús de ['pska] per 
DCVR-, ton) viii, Ciii iai de Mallorca 1957, p?;. 688- substituir les construccions amb no... 
689. s. 1,. ~>oc, i OI:'Col, loc. ci/.). No tinc coritrolai 
I'ús liipoic'iic de I'pskal al Coiiflcrii n i  iiiés a I'ocsi: ci 
DCC'B. cri iot cas. iissenyiilii i i n  Us advcrbial dt: rircrri- 
c<r qiic scniblii tcriii. el i i iaicis \nl<ii.: ~ P o c ;  gens (pir- - 
or.). "Manca iii'ho vas dir": poc ni'ho digiiercs qiic es pretenia iinib la iiiilització d'iiqiiell i.ecuiii 
(Conlleni, CercIntiyii)n (DCC'B, s. 1,. rrr<riic(i, 2). diiilecial era, sobi~eioi, cai~aciei.iizai. la iiiiiiiadiiresii 

7. S'hi rcl'erciscn, pci. cseniplc, Ernesia SALA, E l  del Ileiiguaigc d'ii i i ncn. Semblaiiiniciii. Cs esprcssii- 
/~ro.lrrr <le C<r<l<i</cir;s, Oloi 1983, p. 67; Pc1.c nicni I«rc;ai el i.cgiiiizcll de pariíciilcs iicgiiiivcs qiic 
VI~KI>AIC;I'I!K, E l  c.(r/<rlil (11 R~ssc//<!. C;~rI.lici.sr~ie.s. ti.obe111 al final cl'iin Lesi del iaiiibé gii.oni Naixís 
Okciioiri.srtr~.s. Ho.s\clloili.srrrcs. Biircelona 1974, p. Con1adii.a: c<Qiic con1 podcm anar I>C? Es qiie poc Iii 
128; o Joaii JI i.i.\, tllgtriics iir~res sohre el />orl<rr (le ancm pas ben gens. (Narcis COIAI)IKA, 111 CII.S<~ II~S- 
Co,?rc//ir </e Tei.ri, diris AA. VV., L10171i*lli, (/e Temi. /r(i: e/.% /i(/eii.s, E l  P<i i~ .  Qiro<l~~i.ri, núrii. 683. 7-111- 
Pregoirs i cslrf~li.~, Ciii?)iia 1986. ps. 133 i 137. 1996. p. 4). 

8. E l  BCI'H ~.eciill algiiris escriiplcs d'iiqiicsi u s  9. Jo les pcrccbo con1 a poc naiiii.als, i i io etii sóri 
cqiiivociii -scrise d i r  qiic ho sigiii- ci i  icsios d'aiiioi.~ I'iiniiliars en boca de gcni vella. E i i  carivi. Modcst 
pcr iils qiials aqiiesi gir dialccial 6s csii.iiny: ~ D é u  Prais i Ccninia Ripau eiii diiicn qiic no Ics ii.obcn 
nicii, poc qiic he vist i ini i  i i i i i i i iclln i iina nicna de pas tan estranvcs, toi  i qiie poiscr són pi'iipics del 
vciitrc iiiii bcn k i ! n  (DCVR, s. il. ~ ~ o c ) ,  pero ianibr' Iio parlar de pagc's ( i i iol i  de pages). Pero el qiic 6s cvi- 
he vist riial iisai eii algiin autor giwiii: uiii. i i poc qiic dcnt Cs qiie la iiicorpoi.ació de />os i io iiiodil'icii el 
nic'n wcordo <le qtie cleian; *el nicii pare poc qiic significat de la frase. Poiscr airí  el poi.larii vol ator- 
Ii i i i irin cstiii gcris conteni. (e/: Royriiond C o i s s ~ ,  gai. encala iiiés c'iiifiisi a la negnció (.El1 I'pskal 
lir/¿iiiiill<rigc.s. Ti~iidiicció de Pcp CKI.~, Baii;clona és pas a i s í ~  o, con1 es diria dialccinlnieiii, 
1986, ps. 15. 16 i p(i.s.sitir). En iois aqiicsis casos IrL,pskcs,paza'JisI]), pei.0 cm scniblii qiie aqiiesia 
nornr's Iii escoiii.ia la negació siriiplc, encara qiic percepció s'haiiriii d'ti iribiiir a la iendc'iiciii niiiiii.al a 
s'lia de icriii.cri coriipie qiic, en aqucsiii ti~adiic:ció, el dili.i.cnciar Ics csprcssioiis sinonímiqiics. 

Norc,.s 



pus.I0 Per exemple, el gir dialectal que 
estem estudiant no pot apadixer arnb un 
verb en subjuntiu; la negació amb pus, en 
canvi, sí. Així doncs, una frase com: «Saps 
que? He decidit que no vinguis 
admet la substitució. No és prnsib(e;r-% 
tampoc en frases im ratives negatives 
(construides, corn és sa%ut, arnb el verb en 
subjuntiu) emfasitzades arnb «pas», del 
tipus «no ho facis pas!)); 
aqueiies proposicions en quPeEQKo 'Z 
expressat quan es nega parcialment el con- 
tingut d'una pro sició [anterior]: «Ho 
faré jo, no pas tux E uJa ha vingut, el noi? 
-No as encara),; ~T'han portat els 
moblesy-NO pas quejo ho sapiga,,.l1 

La construcció comencada arnb [ ' s k a ]  
només funciona ciarament en Rases 
enunciatives, arnb verbs en mode indi- 
catiu o condicional, i tan sols corn a 
modificador de frase (mai corn a modifi- 
cador d'un element de la frase): no pot 
indicar, doncs, corn no... pas, una nega- 
ció parcial. Per aixb, no pot aparkixer 
tampoc en proposicions subordinades 
adjectives especificatives (que suposa- 
rien una negació parcial), ni en les 
subordinades substantives que re uerei- 
xin lüs del subjuntiu. No podem lir,  per 
exemple, *«la noia que [ ' p s k a ]  t'ha salu- 
dat és de Girona,,. 0. bé podríem dir «va! 
més que no t'hi hagis pas de barallar», I 
en canvi és massa forcat construir-ho 
arnb la forma [ ' p ~ k a ] .  

Si la frase subordinada és adverbial, per 
més que el verb vagi arnb indicatiu, la 
construcció arnb [ 'pska]  normalment no 
pot substituir la negació no... as. No es 
pot dir, doncs. '<(si [ 'pska]  {o trobes. 
digues-mlho», o «tot i que [ ' p ~ k a ]  té les 
dents, ja men'a camn, i en canvi a uestes 
frases ja semilen més possibles am% no... 
pus. Encara més: [' s k a ]  ha d'anar forco- 
sament junt arnb erverb (o al costat dels 
pronoms febles ue acompanyen el verb), 
I sempre preceJint-lo. Com la partícula 
no, [ ' p s k a ]  només savé a ocu ar la posició 
preverbal, perb es diferencia $e so en el fet 
que aquesta forma, prbpiament, aquí és 
un clític. Finalment, en les frases arnb 
['pska] el verb no pot ser mai elidit. Aixo 
significa que podem dir « [ ' p s k a ] ]  menja 
pomes, en Joann, o bé «en Joan [ 'pska]  
menja pomesn; pero no " « [ ' p ~ k a ]  en Joan 
menja pomesn, ni *«en Joan menja [ ' p ~ k a ]  
pomesn, ni *«en Joan, [ ' p s k a ] ~ .  

10. Sobre els usos de p(r.s. vegeu especialmeni M .  
Teresa ESPINAL, Negnlioit iir C(rl(r/nit. Sorire Reriinrk.~ 
iiílh Regnrd 10 iro 1)(i.sts. dins AUTORS DI\,ERSOS, C(II(I- 
/<(ir Workirtg Prrl~ei:s iii Liiigtri.sric.s 199 1 (Bellateri-a 
1991 ), ps. 33-63, i ianibé Ricai-d MORANT I MARCO, L« 
itrg(rci~iri err c(tl(il<írr (Valencia 1993), ps. 179-200 i 
215-216. 

1 1 . DCVB, s. v.  i)(i.s. 

2. ORIGEN I EVOLUCIÓ 

Al sud de llAlbera, el gir que estudien1 
és, avui, una variant expressiva intei-can- 
viable amb les €rases construides amb 
no... pns, possibilitat, aquesta darrera, 

ue la variant dialectal no ha aconseguit 
i e  bandejar corn letament. La con- 
currencia de [ ' p ~ k a y  i no... pus en sentit 
adversatiu a les comarques de Girona 
explicaria que s'hagués produit alguna 
especialització semantica de les dues 
construccions. Se urament que la cons- 
trucció arnb [ ' p ~ i a ]  té un valor rnés 
absolut. Per exemple, la idea «pero si ja 
es veu ue no vindra! Com has pogut 
pensar 3 contrari?. més aviat s'expres- 
saria amb [ ' p s k a ] :  ~ [ ' p ~ k a ] "  vindi-a!» En 
canvi, aquesta altra, «si a hores d'ara no 
ha aparegut, jo crec que ja no deura 
venir», més aviat es traduiria per IZO..: 
pus: «em sembla que 'a no vindra as», i 
no per *em sembfa que ja R ~ L ~ I  
vindra)). 

Potser no és gaire antic, el gir amb 
[ ' p ~ k a ]  perque no el trobo documentat 
en textos anteriors a les darreries del 
segle xix,I2 encara que en tractar-se de 
construccions dialectals de la llen ua 
oral, tradicionalment absents de la lkn- 
gua escrita, és dificil arribar a conclu- 
sions segures en aquest punt. Pensem 
ue fins i tot el pns va quedar bande'at 

l e  la iien ua literaria durant tota i'edat 
moderna!' encara que el tenim docu- 
mentadíssim a l'edat mitjana. De vega- 
des la llengua escrita, fins i tot a I'kpoca 
medieval, es absolutament impermeable 
a determinats fets dialectals: quants tex- 
tos del catala central a I'edat mitjana, 

12. No n'he fei una recerca sistenihtica. Els pri- 
meis exemples que en conec són d'un nianiial gm- 
maiical del final del xix: eJo poch qiie ho vaig veti- 
re.- Tu poch que ho \.al-es dii- ivcritat?- iY poch qiic 
hi vindiin ells!,, (Salvador GENIS, El Arisilinr ilel 
Mtteslro Col(t1íii rir lir eti.seri(iri.rr ile Irc lerigirri ~(istelkr- 
tin, parte segunda, qiiinia edición, Barcelona 1909, 
p. 97. núm. 104). La piiniei-a edició del Ilibie dc 
Cenís és de 1883; deu ser posteiioi.. per iani, aqilcsi 
exemple del I-ossellon2s Alberi SAISSET: ~cridava: "1  
quina fam!" De set poc que'n priila\fa>> (UN TAL 
[Albeit SAISSET], Cn/olrit(r(le.s. transcripció i notes de 
Joan Martv. Prada 1977, p. 42; la primera cdició d'a- 
qiiests versos va apar2ixeidins el Ilibir Otrii 1)otrgiint 
de cci~rrltrirtd(r.s el 1888). 

13. Recordem I'advciiimcnt de Joscp Ullastre a 
proposii dels amals habits. lingüísiics dels catalans: 
~Algúns fan molts "passos" ab la Ilcngiia sens mou- 
rer los péus. ~isánd en las denit3s claiisulris i prcn6nd 
per bordó lo teime Pcis. dit'nd iio'lttr se pds, rio /'ltc 
/)(í.s i,í.st. iro%rc /¿rri i)(i.s, riofii (tiiirG />ii.vn (Josep 
ULLASTRA. Gr~rtirrii(r/ic(~ c<r/h(rl<iit(i. Estiidi i edició 
crítica a ciiia de Moniserrrit ANGI!ERA, BarceI<~n;i 
1980, p. 330). 



poso er cas, deixen traspuar I'ilrticle de la negació simple en certes zones de la 
salat &. .S<*> que ienim atestat, per la dibcni de Gimna -les rnés septentrio- 
toponímia, en una irea ben extema? El nals- no devien ser tan diferents dels 
trobem en textos llatins amb fort subs- rossellonesos temps endairere. El 
trat de la llengua vulgar, perb,no pas en Dicciorzari catalci-i~nhrzcih-balenr d'Alco- 
textos escrii.~ en pur catali.'J Es ve:rseni- ver i Moll enregistra I'ús de pns substi- 
blant que a uestes formes desilpare- tuint del tot la partícula no - er exeni- 
guessin de layleng~ia parlada als segles ?le: ((T'ho donaré pus)). signiEcant 'no 
xiii o xiv uan In realitat és que encara t ho donarét-- no solament a la Cata- 
avui es po3en sentir a tota la costii de la l u n ~ a  dita francesa, sin6 a I'Alt Empor- 
dibcesi de Gil-ona? En fi ,  molts fets de d i ,  al Ripolles, al Girones i a la Garrotxa, 
llcngua que considerem recents poden abracant per tant la major part de I'irea 
haver existit des de temps ben reculats, on avui és viva la constiucció negativa 
confinats en irees molt limitades, fins anib [ 3ka].l5 El gir que esteni conside- 
que aconsegucixen d'imposar-se en .un rant, B oncs, podia haver nascut aireu 
territori determinat. Tot i aixo, I'absen- d'aquest terri1.ori; perb el que en1 sembla 
cia absoliita de les construccion~; arnb més interessant és la justificació d'aques- 
['paka] en textos medievals -q,ue jo ta construccib per la concurrencia de 1'6s 
sapiga- m'inclina a creure que tis una d'un pns no emfitic. Sigui com sigui, 
innovació generalitzada durant I'edat observem que tant la ne ació simple del 
moderna a custs de les frases equiva- parlar de la Cataliinp fel Nord com la 
lents arnb pcis, la qiial cosa no és obsta- negació emfitica construida a pai-tir de 
cle perque, en un procés de vaivé, les poc són proposicions negatives que pres- 
liases arnb pas s'haguessin pogu~: rein- cindeixen de la partícula 110. 
troduir rnés tard, pei irradiació del par- 
lai-,de Barcelona. 

Es justariient I'ús de la fórmiula al 3. ORTOGRAFIA 
nord de I'Albcici, pero, allb que en 
podi-ia explicar la utilitat, o el rendi- Abans hem visi que hi havia vacil- 
ment, a partir del fet que la negació sim- lacions entre els que transci-iuen a uesta 
ple s'hi constiueix sistematic,ament fórmula. (21.16 s'ha~iria d'escriure, %oncs: 
només amb pas: «hi vaig pas» (='no hi « P oc» o «poc que»?I6Certament, la coe- 
v~ig'), «mengi pas» (='no menjo'), etc. xistencia d'aquestes dues representa- 
Des del moment ue «plou pas», per cions grafi ues ja revela que aquí hi ha 
exemple, al ~osse¡h  ( i  abans en una algun pmbqem.a. Pero és un problema 
zona rnés extensa) vol dir, senzillament, que cap d'aquestes dues solucions no 
que 'no pluu', cs nota rnés la falta d'una resol satisfaql.brianient. 
consti-ucció que oc~ipi I'es ai que I'ús La forma fioc que, que és la rnés usa- 
¿interior de ,><ir ha deixat ll!ure. Aquest da, obeeix en part a la necessitat d'expli- 
seria el cas d'una Iicisc com «no plou car sintacticament una constrzicció 
pas» en barceloní, que pot voler dir, per insolita, arren lerant-la al costat d'es- 
eremple, ((tu m'has dit que ploviu, perb tnictures pandeles, de modalitats sem- 
no és vei-itat». La solució, per mantenir blants, com ara bé que, prori que, r~znssn 
aquest miitís expressiu alla on el pus ja yiie,, ami yrte,.sí yrte, tarzt yrie, segitr yrte, 
no ho pot fei-, podia sei- I'expressió ventat rte, oi qrte, eh yrte, ah q ~ t e , ' ~  etc., 
((['p~ka] ploii*. Només que. osterior- en qu~%i  conjunció yrv segueix un adver- 
meni, la negaci6 simple am! /.tris va bi (o un mot uiilitzai adverbialment). Si 
recular fins a la zona que actualrr~ent es ens hi fixeni bé, pero, tota aquesta serie 
tmba sota adniinistració francesa -no de constiuccions són locucions conjun- 
és casual que aquesta f'6rmula de ne a cionals, mentre que ['paka] funciona 
ció sigui pinpia tanibé de loccith i %li 
frances col.loquial- i la negació adver- 
sativa amb [' akal va quedar com a relí- 1;: $z&l'$M 10lcs pOssihilitilis inilis- 
quia dialeciaf en un territori més ampli, eriminadanienl; COir~illines, (1,, pwxl.iLl 
que és el que avui la nianté. iuiiinditat la li)i.mri ~ p o c  qiien: tots dos s. 1,. ~iric. 

La prova d'aixo 6s que eis USOS actuais 17. Hi podrierii riI'cgii. a1ii.e~ dialectrilisnics giro- 
nins, niés o iiicn's vigorosos: .scir,v~rb qrie (.No Iii 6s:) 
Senvals qiie n o  jia siipcrat I'climinaibi.ia~~), (li/i'wirl.s 

14. Tan sols cii coiicc dos cscniples, insignil'i- qiie (eÉs iin frivoi. hcn pciii: dilEi.enis qiic el dciiiri- 
criiits: el piiriici. cii el I,ihiz, ~1~1,s /¿,y1.s de Jriiinie 1, nks cada dia!.), /i)i.irres qrie (~Jiigiiriii: íoriiics qiic 
pcii) qiic podriii sci. i i i i  ci.i.oi clc copistri; el scgon. cii 6ieni iin policia i iin Ilridrea), /ili/rre.s qrrc (<iFcqiics 
i i i ~  I'iiignieiii pai.i)dic d'iliiro,; /irirrcscr i poi./hri, la 1i.a- qiie [=a Ie qiic] cstriva eonvenciit que n o  ploiii.ian). 
gicoriic'dia de Foritiiriclla. El DCL'B iccordr. qiic Ics De passada, ohsci~ciii en riqiiests casos la prcsc'ncia 
I~,,v.s (lírrrro~s in coiidcniririvcn cls qiic deicn <!.S c<ri.crl.s de la iiiarca -S qiie iidvcihiiilitzri el niot qiic pi.cclc- 
cii Iloc de lo c(ii.cr1.v ((ICVR. s. v. es [Y ac.]). ccis la con,jiincii>qiie. 
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estrictament corn a adverbi de negació. 
Malgrat tot, des del moment que no hi 

ha cap evidencia de l'existencia d'una 
pronúncia espontania *['pskka],Ix aquel1 

de locucions amb qrte 'a no es 
:?$a adduir corn a prova de/ que ens 
interesa saber. A esar de I'autoritzada 
opinió en contra $e Joan coro mine^,^^ 
estic convencut que la realització foneti- 
ca ['pska] no pot ser el resultat d'una 
pronúncia relaxada a partir de «poc 
que»; altrament, la retrobaríem quan 
apareguessin dues kk seguides, o corn a 
mínim sempre que es donés la combina- 
ció dels dos mots oc + yue. Es obvi que 
aixb no passa al d m i n i  dialectal de que 
parlem: a les frases ((Compro, un tabac 
carn, «Actua el mag Kali)), «Es un lloc 
comú», «Feia poc que havia sortitn, 
«Poc que ve i només s'hi esta un 
moment», el contacte [kk] no provoca 
ca assimilació ni cap relaxació. 

&S podria ob'ectar a aixb que el grup 
apoc que. s'ha lexicalitnt, i queja no és 
percebut pels parlants corn la combina- 
ció d'aquests dos mots. Exemples corn 
«és ciar)) (pronunciat [as'kla] i no 
Q[es'kla]) o «potser» (de «pot» + «ser», 
pronunciat [put'se] i no "[pot'se]) de- 
n~ostrarien que es poden produir altera- 
cions fonetiques en els constituents d'ex- 
pressions compostes. L'objecció oblida, 
pero, que en aquests casos el que passa 
és que aquí s'apliquen al conjunt lexica- 
litzat les regles fonetiques que abans s'a- 
plicaven a cada art per separat. 1 que 
no hi ha cap regg fonetica que expliqui 
la no realització, en aquesta zona i en 
epoca moderna, de la geminada [kk] a 
I'interior de mot, corn es veu en la pro- 
núncia de cultismes corn «accadi» o en 
la pronunciació vu$ur, d'alguns mots 
corn «adquirir» o «a quisittu)) (pronun- 
ciats [akki'ri], [akkizi'ti~]). '~ 

La fórmula negativa que estem consi- 
derant, en canvi - c o m  pot comprovar 
tothom, i corn també recalca Coro- 
mines-, sona invariablement ['pska], 
resultat que en rigor només podríem 

18. L'evidL'nciii que es tracia d'iin rnot bisíl.lab, i 
pci iant no representable gril'icament per 1)oc. ha 
poi-iai de vegridcs a posttilar tina pronúncia *['pdíkal 
inexisteni; aqticsi 12s el seniit d'una obsei~ació poc 
precisa de Pcre Vcrdagiicr sobre la quesiió: <<La 
consirticció "Poc i'ho diri". cqiiivalent a "No t'ho 
diih pas", i.s poc conegiida al Rosselló. Qiian s'ciii- 
prri. ;S refotya anib y i r i :  "Mes tota aqiieisa geni, ah!, 
poc que s'espanlaven", esci.iic "Un Tal" en Uri co.s<c- 
rircrit ircr~rl>l<rri/n (VERDAGCER, 01). cil., p. 128). 

1 Y. DEC<tr, s. 11. />oc. 
20. La íorniri ~ricqtiirii~n ripareix grafiada riisí ri 

Josep ROMAGGERA, Atlrerieo (le ginritlesrr (Barcelona, 
Joan J .  Solis, 1681. Facsínlil: Succri. Lletra Menuda. 
1980) p. 8. ven 8. Veg. tanibi. DCVB, s.v. 

rafiar poyzle o poca, ja que totes dues 
formes es pronuncien igual en el dialec- 
te oriental. La forma "poyrte no existeix 
en catala, pero la podríem suposar deri- 
vada de I'adverbi oc, amb una vocal de 
suport afegida. A &vor d'aixb -fins a un 
cert punt- tindríem I'ús que es fa a la 
Vall d'Aran d'una construcció a arent- 
ment identica amb poc ( i  no am\ .poc 
que»), tot i que no sé si encara és plena- 
ment viva ni I'extensió que podia haver 
tin u t  aPoc so tan pega ta non sabé-te 
folka; es pbches quan tu te descuedes! n, 
és a dir, no sóc pas tan beneita per no 
saber escorcollar-te les butxaques quan 
tu estas distret!'; &me, poc badinin, o 
sigui, home, no faig pas broma!'.?' 
Tanmateix, la hipotesi poqrie em sembla 
improbable, si més no, perque el feno- 
men de I'aparició d'una vocal final de 
suport només es dóna en catala darrere 
de dues consonants (com en els casos de 
cztlte, preceyte, sense), o bé corn a suport 
d'una pai-ticula atona («ho va dir an-e la 
seva mare», «els Ilibres, suposo que se'ls- 
e vendrb, aens-e I'ha ben jugada))). 

Vistos els arguments prosodics que 
porten a rebutjar per a aquesta cons- 
trucció I'origen poc qzte o poque, només 
ens queda I'opció poca per explicar 
aquesta forma. Per que no odria ser 
senzillament poca, doncs, la f' orma que 
fan servir eis parlants en aquest context? 
Espero que no sera aire aventui-at 
apuntar un parell #hipotesis que 
podrien justificar, tant des del punt de 
vista sintactic corn semantic, la genesi 
d'aquesta construcció amb poca, tot i 
que la manca de testimonis antics fa que 
ens hagim de moure per forca en el 
terrenv de la conjectura. 

Partiré sempre, naturalment, de contex- 
tos en que poca pugui implicar ne ació. 
Una primera hipotesi ens ermet refacio- 
nar lor ign de poca amb ya s n e  que en 
catala foimen gota, r?zica, ~~zolkn, brencn, 
cap o ps, que en arees dialectals més o 
menvs extenses són també formes adver- 
bials utilitzades en les frases ne atives o 
re~tnct ives~~ provinents de su%stantius 
amb el valor semantic de 'quantitat redui- 

21 . Jusep CONDO, Erlr i.sI<r </'.S di(rrriíriit.s (San1 
Guii-onc; IYXI), cap. III i vil, rcspectivriment. Dcc 
aquesia noticia a Xavier Laniuela. Joan Coromines 
no consigna riqiicst íis de poc (qiic en gascí, coniú 
seria />(iirc) al seu 1libi.c El />orlar (le I<r Vd1 d'.4r<iii. 
Crrrriiit/ic(r, <licciorr<r~.i i e.stir<li.s Ie.vic(11.s ,soI>re el g(r.sc(i 
(Barcelona 1990). 
22 . En reprodiieiso aquí iins qtiants eseniplcs. la 

niaioriri trets del DCVB o del DEC(rt. Amb valor de 
.-Tens calor? -Gotrin; .No n'he trobat niican: 

- N o  esiic niollii bi.~: .No  ii'lii Iia brcncan: *No ni'ri,- 
grada cap, aisb.  Anib el viilor del barceloni ' p s :  
.Que sap mica per on se n'lxi d'rinar?n; *¿No I han 
cap avisai, ri vosik?.. 



da'. Encara que el resultat sinfactic Cs molt 
diferent en el cas de la construcció que 
estudiem, tenim registrat liús antic cle poca 
substantivat: c c u n a ~  dea, equivalent per 
exemple a a u n a  mca de),: aQue en així per 
pocha de occasió 10 menys rehets)), 
(c~offregirh 10 cabrit ab una e $e cebax 
etc. Sembla que aquest ús deperna, quant d 
ghnere i el nombre, del substantiu oomple- 
ment del nom, com veiem en aquests altres 
exemples: ceun de peix  saial.)^; .ab 
unes poques de Agremes sou v e n ~ ~ d a ) ) ? ~  
Naturalment, aquesta hipbtesi pressu 

JOsa: ria que en algun moment, i en 1 area alec 
tal que estem considerant, l'e ressió ccuna 

és lexicalitzat2A a equiva- K ~ Z  $?C. ,  paral.lelmnt a .?o 
tinc ni una mica de membrian, ((no men 
queda una gota)), ccno caminis un pas)) o 
ecno en tinc una molla)) (que són a I origen 
d'expressions ja tan allunyades com ccno 
n'ha deixat mica)), ccno ,fas gop  bona^ cara,, 
(<no convé pas que sen w)) o cer10 tens 
molla de membna))), podíem haver tingut 
originhiament *ano me'n queda una 
poca)), *ceno ha menjat una poca)), i d'aquí, 
per inversió i amb la p6rdua de la pauthla 

(pots? desp* &un estadi en qui? 
encara s h  mantenia: *apoca no me'n 
queda~),2~ podia haver sortit ccpoca me'n 
queda)), ccpoca ha menjat)). 

Si [' 3kaI no prové de l'expressi~ó auna 
poca B e ~ , r t s e r  podríem pensar en una 
evolució e l'adjectiu femení fins a con- 
vertir-se en adverbi per l'elisió del subs- 
tantiu que acompanyava apoca)) Ien una 
expressi6 fixada: cccosa oca)) o apoca 
cosa))), per exemple. % \  tres llengües 
romhniques presenten formes negatives 
d'a uesta procedhncia. Com l'espanyol 
no&, dhn antic res nata o de la forma 
romhnica cosa nada ('cosa nascudia', és a 
dir, 'cosa existent') amb el substantiu 
finalment elidit. Com 6s sabut, el valor 
pronominal de nada coexisteix amb un 
valor adverbial. Si no fos certa la hipbte- 
si anterior, doncs, es podria pensar que 
un cosa poca podria haver donat, per la 
mateixa via que el casteila, un poca amb 

23. Exemples trets del DCVB, s. v. poc, 3 i 1.-b). 
24. Cf: I'italia unon ha maneiato rnicas. aue és a I'o- 

rigen dk I'actual .ha mica &fiaton; o fa. f6rmula 
rxksellonesa, occitana o frances~col.loquial a que ja 
m'he referit en u& as despla~a l'adverbi no. com en 
el títol de la Del?tcuL ~Touche oas la femme blanche.. 

25. No puc adduir-ne cap dci:umental. 

Potser a l r  
dia, per exemple en un text processal 

ue recu i textualment la declaraci6 orai d'u.n parlant 
iel  catala septentrional, es pedra documentar aques- 
ta construcci6 No seria, en tot cas, tan estranya: a l'&- 
poca medieval, tenim regishades b e s  negatives 
amb la particula pas dislocada (precedint no sola- 
ment el verb, sin6 també el subjecte). Doncs b& en 
aquest cas, es mant6 la partícula no: .E pas no se'n 
penedia.; .pas jo no me'n meravellr (DCVB, s. v. pas). 

valor negatiu: de ((saltarh cosa pocas (o 
qui sap s1 odia sobreviure un antic 
*.res pocaxF6 es podia assar així a P ce oca saltarb. Com en e cas anterior, 
efcanvi dbrdre sinfactic (passant dúna 
posició postverbal a precedir el verb) 
vindria propiciat pel carhcter absoluta- 
ment negatiu que havia de tenir ['p3kal 
com a modificador de frase. 

No són aquests els Únics arguments 
que podrien abonar la grafia apocas. Ja 
s hi va ronunciar a favor també Joan   as car! en una observació mar ir1al.2~ 
Perb, a part d'aquest cas, només % e vist 
transcrita la construcció amb la forma 
((poca)) en un text rocedent d'una revis- 
ta de Cadaqués jabans de la guerra: 
apoca hi cabla d i n a  

El que assa és que, entre els mateixos 
usuans & la fórmula, hi ha hagut una 
clara tendhnc:ia, a l'hora infreqüent d'es- 
criure-la, a regularitzar l'expressió sota 
una sintaxi aparentment mes coherent. 
Encara gue slgui a costa de falsejar la 
pronúncia. I 6s ue la forma apoca, se'ns 
a p e i x  &entra% només com un adjec- 
tiu; mentre que poc pot ser considerat un 
adverbi. Com que la funció de ['p3ka] + 
verb és adverbial, s'ha tendit cap a la for- 
ma poc quan es tractava d'escriure-la 
(completada o no amb ue: cepoc que*, 
per salvar el carhcter bisfalab de l'expres- 
sió). Perb el fet és que, llevat de l'hipotk- 
tic i inex licable poque, només la forma 
adverbidtzada poca pot donar raó satis- 
factbriament de les dues realitzacions 
fonhti ues: ['p3ka] davant de consonant i 
[ 'p~k] %avant de vocal, per Misi6 regular 
de la vocal neutra. 

Per tot plegat, crec que quan es vulgui 
representar per escrit aquesta construc- 
cio dialectal.va1 més posar apoca)), i no 
pas <poca 111 ccpoc que,: ((Poca ho faré,) 

26. Joan Coromines enregistra l'ús contemporani 
a Mallorca d'aqu~esta locuci6 -perb en la seva forma 
masculina: res nat- amb el valor de 'res' (Joan 
COROMINES i J O S ~  A. PASCUAL, Diccionario crític0 eti- 
mol6gico castellano e hispánico. vol. N. Madrid 1981, 
p. 202,2" col.). 

27 . Diu hfAscAR6: *La forma poc que donaria 
fon&ticament *['p3kka]. Poc que o b6 reprodueix una 
forma molt escadusseran bo no l'he sentida mai 
espontAniament, i si existis nomes podria ser fruit 
&una ultracorrecci6] uo b6 6s una mala reproducci6 
de la forma ger~eral amb *['p~kkal final motivada 
possiblement per la por d'escriure la forma femeni- 
na poca o la forma poque sense equivalent en la fle- 
xi6 de I'adjectiu poc* (Joan MAS CAR^, Motfologia, 
Barcelona 1985, p. 77, n. 21). En una comunicaci6 
personal, afirma, que uper raons practiques, i dona- 
da la incertesa de l'origen, a mi em sembla que poca 
6s la forma d'elecci6~. 

28. Dins #Sol Ixent., núm. 48 (1926); exemple 
citat per Ernesta SALA, El pallar cadaquesenc, I, tesi 
doctoral (Barcelona 1992). p. 130. 

Notes 



(pronunciat [,pskufalre]), «Poca vindré, polosament la pronúncia, i quedaria 
que diuen a Girona)) o «Poca plou» són, com la forma rnés neutra possible de 
a parer meu, les úniques maneres representar-la. 
correctes de transcriure-ho. Tindria, si 
més no, I'avantatge de respectar escru- ALBERT ROSSICII 

Txkkhov i Carner: del realisme al realisme migic', per Víctov Mavtínez-Gil 

L'objecte iiziigic, inclbs al recull Les 
p1aiTetes del veudz~iiz (1918), és un dels 
contes més singulars, i m'atrcviria a dir 
que un dels millors, de Josep Carner. 
Albert Manent va dir que en aquest, en 
comparació amb els de la resta del 
volum, s'hi podia trobar .un humor més 
ratuit, per ieducció a l'absurd potser».- R Lóbjecte iirhgic assistim als esforros 

del protagonista per desem allega1 se p . --. d'una estatueta d'evident ma gust que 
representa una itana alrant la pandere- 
ta; el conte té 6 qualitat de condensar 
en estat pur una característica de la pro- 
sa carneriana que sovini desaper- 
cebuda sota els tbpics de a bonhoniia i 
el costumisnie: el gust per l'insblit i I'es- 
tranv. Segons Marcel Ortín, les tres 

ue tan uen Les plairetes del veu- $ : 3 9 .  cn17ei?, ~ ~ ~ j e c t e  ririi .ic i i~ ros- 
seta) ((donen tres visions de ~eremplari- 
tat possible de la vida a la ciutatn; 
Lbblecte iiziigic, en concret, mostraria 
humorísticament el ridícul huma «fent 
desfilar, amb el pretext de I'objecte que 
canvia de mans, tot de relacions perso- 
n a l ~  ue no funcionen)).' La interpreta- 
ció d8rtín és un esfor~ per tal de situar 
el conte en I'orbita del volum, encara 
que sigui a costa de Ilegir-lo una mica 
intei-essadament. Si bé 6s cei-t que 
L'objecte rirhgic té un sentit exemplar i 
ciutada, enmi del costumisme barcelo- 
ní del llibre so%ta una mica a uest conte 
insblit ( i  tanmateir barceloni?. Es tlacta 
d'un to menor en el conjunt de l'obra de 
Carner, pero no pas tant com perq~ie no 
se'n pugui destacar I'especificitat: recoi-- 
dem Lhssocinció peu a 10 caca del tigre 
del recull Les boir1zorizie.s (1925), pi-ece- 

I . Aqiiest treball hri esta1 i.calitza1 en el nia1.c del 
pro,jcctc DGICYT núiii. PB94-0710. Agrri~iuo a Josep 
M. Balrigiiei. els si~ggci~iiiicnis qiic ni'li.: I'et ri 1'lioi.a 
de revisar-lo. 

1. Albert MA\EVT, Josej) C<rrirei. i el iroii~.erlli\iir 
(Barccloiiri 1982 [l" ed. 19691). p. 188. 

3. Marcel OKT~N.  ÚI /IITIS<J li/ei-hi(li<i e11 l i~l>r<i <le 
Jo.spl> C<ri.iir.<r,.. \.o¡. i, tesi doctoiril (U~iivcisitat 
Aiitbnoiiia de Baireloiiri, 1992), p. 294. 

dent del famós tigre que Pere Calders 
farii apareixer anvs nlés tard a la 
Histhr-ia iratltval de Les cuhiriyz~es de la 
ver-itat ocz~lta. Es podrien rastr.jar molts 
altres contes de Carner a la recerca de 
situacions i psicolo ies sin ulars dilui- 
des en I'aparent bo%omiii eumorística. 
psicologies i situacions una mica a la 
nianeia dels contes simbolistes o també, 
pensem en Chesterton, a redós de la 
influencia de la literatura briti ini~a.~ 

Els crítics han assenyalat que la 
prosa de Carner es mou entre l'article de 
diari, el quadre de costums, I'apoleg, el 
poema en prosa i el conte; i fins i tot en 
aquest últim cas la trama hi 6s gairebé 
inexistent: els contes de Carner se solen 
centrar, com va escriure Maurici Serra- 
hima, «no pas en una acció ni amb prqu 
feines en una anecdota, sinó en un fet 
concretíssim i ,  encara més, sovint en 
una frase que I'autor ha vist ?m a cal 
racterística, o bé com a si nificativa)).' 
Signat amb el pseudbnim f e  nCalíbiin». 
Lóbjecte iiziigic va ser publicat per pri- 
mer cop a I'edició de nit de «La Veu de 
Catalunyax del 31 de julio1 de 1918, i és 
un conte amb tots els ets i uts com ho 
són tots els articles de 191 7 i 1918 que 
van ser incorporats a Les p1riirete.s ckl 
i~erdz~iir, encara ue n'hi ha tres que són 
welaboracions Ye contes puhlicats el 
1909.(' L'objecte rlzcigic, a més a mes, 6s 
un dels contes més rzni.r-cltiz~s, amb rnés 
concatenació de fets, dc Les pl(zilete.s del 
i~ei*dririz: un conte que, desenvolupat, 

4, Cai.les Ribri Ja \.ri r>arlai. sob1.e Ir1 pii.sencia del 
.l>i:<t.<r,.i.cn, en cci.ta nicsi1i.a disioisionadoi.a. a Lcs 
~~l<iiir~rc.s (Icl i~erdirirr: =El  l>i:<ii7~ iiiateix. ara i adi.s, es 
niesela ai.didanieiit a Iri coi.riia; dii.ieii iin troica- 
iiient; no, la propia potencia del niovinicni toial arii- 
cilla riqiiell nioviriicrit particiilrir qiic scliihla 
i~.bcl.lai.-se diiis I'oidrc.. (Lcs ~ ~ l ~ r r r c ~ c s  c/c/ i-ei.<liirri, 
<<La Veii de Ciitrilii~i\av, 6-s-19 18, iirri dins 011ir.s 
coir~l~le/~~.v 2. Crilicri l .  Bni~eeloiiri 1985. p. 90). 

5.  Miii~i.ici SI:KKAIII\~~A, E1.s C~II)/L,.\ </e J<ISC~/I Ciit.rrei.. 
cliiis ALTORS DI\.EKSOS. f,'obi.(i <le J<Is~> Ciir?ici: 
l i ~ l i r r i r  <I l~oi~ic, i  tolge <r cii.<r,.<i (Ic sc/<i~i/<t-</os <tirloii; 
(Briirclona 1959). p. I 61. 

6. C/: Mai.ccl O K T ~ X .  o/). cil., 1)s. 288-289. 


