
Notes 

Dome l'orare a aplicació de les transformacions en una gramatica generativa 
i transformacional, per Josep M. Nadal 

En aquesta nota intentaré de mostrar, 
amb pretensions essencialment pedagbgi- 
ques, alguns fets lingüístics que ens perme- 
ten de determinar i'oidre en que s'apliquen 
les transformacions en una gramatica genera- 
tiva i transformacional. El punt de partida de 
la qüestió és el segücnt. En una gramatica 
generativa i transformacional una frase es 
defineix com un conjunt de derivacions DI ..., 
DI ..., Dn (una derivació és una seqühcia de 
cadenes de símbols de la gramhtica, la primera 
de les quaís esta formada pel símbol frase 
[F] i la darrera de les quals esta formada no- 
més per símboIs terminds), on DI 6s I'estruc- 
tura profunda de la frase i Dn l'estructura su- 
perficial. La sintaxi, i'únic component gene- 
ratiu de la gramatica' es compon de dos 
subcomponents: per una banda, la base de la 
gramhtica -formada per les redes de rees- 
criptura i per la regía d'inserció lexica- i, 
per altra. banda, el conjunt de transforma- 

cions, cadascun d& quais t i  una funció. es- 
pecífica: enumerar una estructurn profúnda 
per a ,  cada frase i relacionar-la amb la cor- 
responcnt estructura superficial, respectiva 
ment. Les regles de re-escriptura, la formz 
de les quals 6s XAY --XBY, on X-Y $01 
ser eventualment nul, estan ordenades intrín 
secament entre si -la mateka naturalest 
de les regies imvosa un ordre d'aplicacik: 
per mder aplicar una regla de la forma 
XAY -XBY és necessiria la preskncia en 
la derivnció d'una cadena en la quaí hi ?mr. 
ri A i. per tant, que una regia de re-esmptu, 
ra aplicada anteriorment I'hi ha@ intm 
du'it. Quf dir, peh. dc l'ordre en que s'zpli. 
qiien les redes transformacionals? En gene 
raí es considera 1. que les transformacions 
~oden  estar ordenades intrfnsecament, 2. que 
les transfomacions estan ordenades e x t r b  
cament i 3: aue les transformacions s'apliquen 
ciclicament. Eminem en quE consisteix cs 
da-na d'aquestes trcs nfiacions i c m  es 

. justifiquen. 
1. ~rescindeixo en aquest trebali, perqu* no 

afecta per a res la meva argumentaci6, de Ia po- 
' IWca sobre si el mmuonent semhtic 6s pene- . ,  
ratiu, . juntament amb ia sintaxi. o no. v&?, 
én aquest-respecte, el treball de G. Rrc~u, ~ m ~ ~ ~ -  1. L'ordre intrínsec de les trunsformac¿uns 
tjc Inquiry i la gramatica generativa transforma- 
ciortal, irEls Margvsr, niun. 4 (1975), ps. 79-88; Que l'ordre en ciu* s'apliqu&, dlstintes 
niun. 5 (1975), ps. 103-111. transformacions pot ser determuiat per la pío- 



d'una transfor- 
ació de la seqühcia de 

c de les transformacions 

interessant. Considerem les frases (1)-(2): 

cripció éstructutal d'aquesta transformació po 
dria ser la íínia 6 de la derivació (3) - 4 s  r 
dir, la cadena 3.' Sg Pers Temps Radical 
SN- i el canvi estructural de la transforma- 
ci6 podria consistir a traslladar, amb una cb- 
pia, l'element 3." Sg al nus Pers. D'aquesta 
manera, la nova derivació obtinguda seria 
identica a (3) exceptc que en les línies 7-12 
l'element Pers hauria estat substitiiit per 3." 
Sg: la cadena de símbols terrninals sera 
el1 3.' Sg Pers menj- dues pomes ( = el1 
menja dues pomes). 

La frase (2)' en canvi, requereix, a més 
de T-Conc. S./V., l'aplicació de la aansfor- 
mació de passiua. Si l'ordre d'aplicació d'amb- 
dues transformacions fos &me (si no s'accep- 
tava i'ordre extrhsec que defenso), fóra pos 
sible de seguir els ordres (4) o (5) indistin 
tament: 

(4) 1. T-Passiua 
2. T-Conc. S./V. 

( 5 )  1. T-Conc. S./V. 
2. T-Passiva 

'Si, en canvi, aplicavem T-Passiva i TConc. 
S./V. seguint l'ordre especificat a (5), obtin- 
driem unes derivacions les cadenes termi- 
nals de les quals series (8) i (9), que enume- 
rarien, i, per tant, cossiderarien gramatical, 
una ftase com (10): 

( 8 )  ell 3.' Sg Pres menj- dues pomes 
(9)  Dues pomes 3." Sg Pres ser PP menj- 

per el1 
(10) * Dues pomes 6s menjada per el1 

,que; bbviament, ha dc ser rebutjada. Per irn- 
pedir que la gramatica enumeri una frase com 
(10) nom6s hi ha dos camins. O bé es rebutja 
l'ordre especificat a (>), i aleshores s'accepta 
que les trasformacions mantenen entre si un 
ordre d'aplicació extzinsec determinat per 
raoiib empíriques; o Isé s'admet l'ordre, lliu- 
re (exceptuant aqueíls casos en que hi hagi 
un ordre intrínsec) i aleshores s'inclou en la 
g rd t ica  una nova t!:ansfomació que esbor- 
ri els efectes de l'aplicaaó de T-Conc. S.!V. 
i e k s  permet, posteriotment, una nova aplica- 
ci6 d'aquesta transforiiiació que faci concor- 



dar el nou subjecte de la frase (obtingut des- 
prés de l'aplicaaó de T-Passiva) amb el verb. 
2s obvi que la primerq de les dues dternati- 
ves, ni que sigui per raons d'elegicia i sim- 
pliatat, és preferible a la segona. 

3. Les transformacions s'apliquen ciclicament 

El punt més debawt, perb, en relació amb 
l'ordre en que s'apliquw les transformacions 
es relaciona amb una hipbtesi, coneguda per 
hipbtesi ciclica, segons la qud donaaa~ una 
serie de transformacions ordenades extrinseca- 
ment TI, TZ ..., Tn, i donada una estructura 
complexa - 6 s  a dir, una estructura que con- 
tingui distints nusos b, Fn, Fn.l ..., FI, FO (on 
F. 6s el nus F rnés b ~ r x  i FO és el nus F més 
alt)- la serie de tran~formacions s'ha d'a- 
plicar en bloc a cada nus F, comencant per 
F., 6s a dir, el nus F més baix. 

Aquesta hipbtesi, perb, no 6s pas I'única 
possible, fins i tot dins la teoria que accepta 
que les transformacions mantenen entre si un 
ordre extrínsec. Hi ha una altra hipbtesi, co- 
neguda amb el nom d'hipbtesi epiciclica, se- 
gons la qual cada transformacid Ti d'una se- 
rie de transformacions TI, T2 ..., T, s'aplica, 
seguint un ordre extrinsec, a cada nus F d'una 
estructura complexa, no podent-se aplicar la 
tranformació següent Ti + fins que Tt s'ha 
aplicat (opcionalment, si la reda és opcional) 
a tots els nusos F. 

Donada l'estructura complaa (11). els 
quadtes (12) i (13) exemplifÍ&-ien les hipb- 
tesis dclica i epicíclica, respectivament: 

(12) hipbtesi ciclica 
Ti, Tz, . . Tn aplicades a F. 
TI, Tz, .. ., T. aplicades a F.-i 
. . . 
Ti, T2> ..., Tn aplicades a FO 

(13) hipbtesi epicfclica 
Ti aplicada a Fn, Fn-i,  ..e, FI, 
Tz apllcada a Ii., F.-1, ..., Fi, FO 
. . . 
T. aplicada a F,,, Fd-tl ..., FI, FO 

El més corrent, dins la gradtica generativa 
i transformacional, consisteix a aplicar les 
transformacions cíclicament. Aixb no vol pas 
dir que no hi hagi raons a favor de la hipb- 
tesi epicfclica, sin6 que la hipbtesi ciclica és 
la m6s usual i, a més, In que té una fonamen- 

3. Cfr., per a una defensa de la kipbtesi epi- 
dClica, J. GRINDBR, uOn the Cycle in Syntaxs i 
J. Kimbail, uCyclic and Linear G-a, pu- 
blicats dins Syntax and Semantks, l ,  J .  Kim- 
ball (Ed.) (Nova York 1972), ps. 81-111 i 63-80, res- 
pectivament. 

taci6 més forta. En aquesta part del trebail 
voldria presentar un argument, h s a t  en el 
catalá, que afavoreix l'adopckí de la-hipbtesi 
cíclica. La justificació d'aquesta bí tesi cw- 
sisteix, primer de toi, a trobar S" ues.trans- 
formacions Ti i TI ordenades eiariosecament 
de manera que Ti s'aplica abans que Tj;i;.en 
segon Uoc, a trobar casos en qu8 la derrvaáó 
d'una estructura superficial requereix I'apli- 
cació de Ti abans i cesprés de Tj. Estmctu- 
res superficials d'aquesta mena justifííen 
í'adopció de la hipbtcst cklica. 

Considerem les frases (1416): 

(14) Lí&iu es pentina 
(15) Veig a l'actriu pentinar-la 
(16) Veig lJactriu pentinar-se4 . 

Sembla clar, en primer íloc, que (14) Cs 
una frase refiexiva obtinguda mítjancant una 
transformació que bkicament converteix (17) 
en (18): 

(17) XSNi+WSN,-Y 
(18) XSNi-WSNi-Y 

C + rdex l  

arnb la condició que els dos SN correfereno 
pertanyin a la mateixa frase (com ho demos 
tra la no conversió en un pronom refiexiu de 
la segona ocurrbcia dt la Maria en la frase 
La Mariai diu que jo uaig pentinar-lai); en-. 
gon Uoc, que la frase (15) s'ha obtingut mit- 
jancant una transformació, anomenada d'ele- 
vació del subjecte de la frase subordinada,-d 
canvi e s t m d  de la qual consisteix a tras- 

4. Pompeu F m ,  a la GrMlrltica cata2ann 
de 1956, 1 96, p. 87, ens diu que .el subjecte de 
I'inñnitiu que figura en un gnip subordinat a 
algun dels verbs veure, sentir, mirar, fer. dei- 
uv (Ex.: Jo he vist venir el teu pare. Vaig fer- 
hi anar el teu germh Sentia plorar eis nens) 
es comporta com si fob el complement-acusatñi 
d'aquest verb. (...) Quau en una proposició com 
Hem sentit cantar la can&, s'afegeix la desig- 
nació del subjecte de cantar, per exemple, la 
Matia, aquest es comporta wm si fos el com- 
plement-datiu del verb principal: Hem sentit 
cantar la can@ a la Maria, i representant a la 
Matia per Ii:. Li hem sentit cantar In 

Aixb vol dir que la fhse (16) hauria de ser (1Q 

(17) * Veig a l'actriu pcntinw-se 

amb el subjecte de pe.zhnar mlitzant la £uncid 
d'objecte indirecte (complement-datñi) perq* la 
frase subordinada 6s bmsitiva. A e, perb, una 
frase com (17) em sembla agramatid. M& en- 
cara si ~ronominalitdvem a lJactrUc en li: 

(17) Li vdg pentinar-se 

~ m y a m e n t ,  els pronoms re£iexius (i ~ 0 %  
tarnbd els altres) permeten que el -y considerat úitransitiu. 





mitjancant l'aplicació de la reflexivització a 
FI i l'elevació del subjecte a FO (I'elevació del 
subjecte a FI  no es podria aplicar perquk no 
s'hi troba la descripció estructural i la refle- 
xivitzacz'ó a FO no es podria aplicar perqus, en 
ser anterior a l'elevació del subjecte, en la 
Iiipbtesi que vull contradir, tampoc no slhi 
troba la descripció e;tructural). La frase ob- 
tinguda, seguint 2.A, fóra l'actriu va veure 
l'actriu maquillar-se que, entesa com a (20) 
4 s  a dir, amb tres oc-irrkncies del SN l'actriu, 
sempre correferents- no & gramatical., 

Seguúit 2.B., en canvi, la gradtica po- 
dria generar la frase (20) que, per tant, cons- 
titueix una justificació empírica de la hipbte- 
si cíclica i, a més, de l'ordre extrínsec eleva- 
ció del subjecte/reflexzvitzaci6. Segons 2.B., 
les transformacions que anem analitzant s'hau- 
rien d'aplicar a (21) de la manera següent: 
1. a la frase 1. a) eleuació del subjecte 

b) retlexivització 
a la frase 0. a) elevació del subjecte 

b) reflexiuització 
Com que a Ft no es trgba la descripció estruc- 
tural de l'elevació del subjecte es passa a apli- 

Dos aspectes del ritme en el catala modc 

ZY> -2 

car immediatament la reflexivitracid que con- 
vertiría (21) en (24); passat el cicie. de% pas- 
saríem a intentar &aplicar felevaczó del sub- 
jecte a Fo, que ara sí que es pot aplicar, i ob- 
tindrfem (25), estructura a la qual hí aplica- 
ríem la reflexivitzaci6 per obtenir (261, que 
és llestructura immediatament -anterior a 
frase (20): 

(21) F,(l'actriui va veuresAJ ,F/l'actriui m- 
quillar l'actriut))) 

(24) FD(l'actriut va veure N( (E'actriui rna- 
quillar-se,))) S F, 

(25) (l'actriui va veure l'actriui (ma- 
&illarsel))) S F,, 

(26) po(l'actriui va veure sei SN (F /maq~ i -  
llar-sei))) 

(27) l'actriu es va veure maquillar-se 

Només, per tant, rsce tant I'ordre extrh- 
sec elevació de subjecte~efle~ivitzaci6 i i'a- 
plicació cíclica de les transformackms es pot 
explicar la frase (20). 

JOSEP M. NADAL 

:m, per Salvador Oliva 

Els Marges, 9. 1977 


