L'AORIST PERIFRASTIC CATALA

A Anna Moll
L'objecte de la present comunicació és de presentar una teoría
coherent de l'aorist catalá, en la seva forma simple (desá) i en la
seva forma perifrástica (va desar). No s'hi fará esment sinó deis
fenbmens propis del catalá actual, tal com apareix en l'ús parlar
i escrit de Barcelona i, més generalment, del Principat.
ts cosa sabuda que el sistema verbo-temporal del catalá, en el
seu model indicatiu, posa a la disposició deis seus utilitzadors dos
passats: un imperfet i un pretérit (ací denominat aorist), els paradigmes deis quals, en el cas del verb desar pres com a exemple
d'exposició, són com segueix:

1
2
3
4
5
6

Imperfet

Aorist

desava
desaves
desava
desávem
desáveu
desaven

desí
desares
desá
desárem
desáreu
desaren

Observem que en aquest tipus de conjugació (tema d'infinitiu
en -a-) i en les persones 2-4-5-6, l'alternanla v/r significa ella sola
(aquesta economia és d'una singular elegancia) l'oposició imperfet/aorist.
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Un tret de l'aorist és que és exclós del díscurs parlat, si més
no en l'ús de Barcelona — i, més generalment, del Principat —
on no és emprat, en totes les persones (Ilevat de la primera, totalment desusada), sinó en el discurs escrit. L'aorist és reemplacat,
obligatóriament en la llengua parlada i facultativament en la llengua escrita (exceptuant la primera persona), per una construcció
perifrástica que se serveix del present del verb anar en funció
d'auxiliar conjugador, al qual s'afegeix l'infinitiu del verb a conjugar. En l'ús actual, l'auxiliar disposava, segons els subjectes, llurs
habituds i, potser, les impressions del moment, d'un doble paradigma:
1

II

1 vaig desar
2 vas desar
3
4 vam desar
5 vau desar
6 van desar

váreig desar
vares desar
va desar
várem desar
váreu desar
varen desar

El paradigma II, o paradigma en -r-, no és res més que l'allargament, per adjunció d'un sufix rotacitzat, del paradigma I. Bs important de remarcar que la tercera persona no admet l'allargament:
va desar.
Que ens sigui, amb tot, permés de posar des d'ara en guárdia
el nostre auditori sobre el fet que, tant si admet l'allargament rotacitzat com si no l'admet, l'auxiliar no abandona el present morfológic: várem desar, per bé que signifiqui el passat i presenti un
sistema de desinéncies idéntic al de desaren, no és un aorist. Efectivament, l'aorist del verb anar, esdevingut ací auxiliar i en unes
condicions que exposarem més endavant, rebutja el radical en y-,
reservat exclusivament als dos presents del verb (present d'indicatiu -I- present de subjuntiu), fins i tot en estendre's, en la conjugació de l'auxiliar, a les persones 4 i 5, conjugades en el verb ple
amb radical an-.
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Assenyalem finalment que, en condicions sintáctiques restringides, és permés en catalá de reemplalar el subjuntiu «imperfet»
o, més ben dit, aorístic:

1 desés
2 desessis
3 desés
4 deséssim
5 deséssiu
6 desessin
per una perífrasi análoga, en la qual el mateix verb anar, esdevingut auxiliar, és conjugat en present de subjuntiu i, per a totes les
persones, amb radical en v-:

1 vagi desar
2 vagis desar
3 vagi desar
4 vágim desar
5 vágiu desar
6 vagin desar
Tals són els fets sobre els quals ens proposem d'exposar una
teoria explicativa.
Una falta que hom no hauria de cometre consistiria a no tenir
present més que la perífrasi i, conseqüentment, a negligir l'aorist
del qual la dita perífrasi es troba ser en la Ilengua parlada un felic
substitut. Convé, doncs, abans d'entrar en l'análisi de la construcció perifrástica, d'adquirir una millor coneixenÇa de la representació inherent a la forma simple, no perifrástica, desá, de la qual va
desar és manifestament, si no un idéntic (en el llenguatge no existeix la identitat), almenys un equivalent expressiu usual.

L'AORIST: LA SEVA POSICIÓ EN EL SISTEMA VERBAL

El sistema verbal catalá es presenta, amb la mateixa forra que
els altres sistemes románics, sota l'espécie d'una cronogénesi, és a
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dir, d'una successió operativa de tres imatges-temps cada vegada
més ben construídes, de les quals cada una correspon a un mode
del verb.
La darrera d'aquestes imatges — la del mode indicatiu, perfecta en si mateixa — aporta la representació d'un temps divisible
i dividit en époques (passat/present/futur), grácies a la inserció
en la infinitud del temps d'un lloc privilegiat, és a saber, el present (P), en funció del qual el jo, que l'habita continuament, adquireix el poder d'establir la distinció del temps no complert, lloc
de les coses que encara no existeixen, i del temps complert, lloc de
les coses que, havent existit, ja no existeixen.
D'aquí resulta una partició de la infinitud temporal en dos
plans juxtaposats: el pla del temps complert (per convenció, a l'esquerra) i el pla del no complert (per convenció, a la dreta). En cadascun d'aquests dos plans, el temps, dotat de la seva mobilitat
própia, és vist escolant-se segons dos moviments d'orientació contraria: el temps complert és percebut, en les nostres llengües, com
a descendent, enduent-se implacablement tota cosa i el jo pensant
vers la destrucció i la mort — la representació figurativa d'aquest
temps será una fletxa que apunta a l'infinit del passat. El temps no
complert, per contra, es presenta a la mirada sota l'espécie d'una
extensió temporal indefinidament oberta al jo pensant perqué hi
traci la seva activitat — la visualització ascendent que en resulta
és representable per una fletxa orientada en direcció a l'infinit del
futur.
Fígurativament

00

Pla

Pla

del ternps complert

del no complert

4

P

cc

Temps

Temps

descendent

ascendent
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Com que la junció d'aquests dos plans es produeix en el present, el punt P es troba que pertany conjuntament i solidáriament
a l'un i a l'altre deis dos plans que separa. És, doncs, doble en ell
mateix i es deixa concebre alternativament.
En el pla de la dreta, en tant que és el lloc d'un primer
instant de temps no complert (ascendent), més enllá del qual es
perfila l'extensió infinita del futur, tenim:
Pla
del temps no complert
Pa a
Futur
En el pla de l'esquerra, en tant que és el lloc d'un darrer
instant de temps complert (descendent), més enÇa del qual s'estén
a l'infinit el passat, tenim:
Passat
Pla
del temps complert

Un problema de representació se'ns planteja aleshores, i és el
de l'arquitectura d'aquest lloc privilegiat on el nostre pensament
es troba existir, lloc únic que se li presenta sota dues imatges conjuntes d'ell mateix, segons que sigui el lloc d'un primer instant
de temps a viure (Pu o cronotipus a), apertural en el cas del pla
de la dreta (Pla A), o el lloc del darrer instant viscut (Pu) o cronotipus co), apertural en el cas del pla de l'esquerra (Pla
La solució adoptada, amb vista a salvaguardar l'estretor temporal del present, que només té, de fet, la llargada d'un sol instant,
—> 6.)
és la que consisteix a superposar les dues imatges a i <— en una
arquitectura vertical o nel temps complert, el ja existent, ocupa
forÇosament el nivell inferior: en una construcció en forma verti-
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cal, alió que es beneficia de ser anterior es troba sempre ocupant
les parts baixes de l'edifici. En altres termes, si posem les equivaléncies:
= abans

complert

no complert = després
en resultará una ordenació que, en arquitectura vertical, será obligatóriament:
després
abans

=

a dalt
a baix

lo que, en la construcció del present catalá, es materialitza com
segueix:
no complert (després)

—›
a

(a dalt)

complert (abans)

co
‹—

(a baix)

A l'interior del lloc construit així, el temps és vist escolar-se
—>
en el sentit descendent: de l'a dalt ( a ) en direcció a l'a baix del
ca

sistema (<--), ja que el present no és res més que el lloc d'una
incessant conversió del no complert en complert. Vulgueu-vos fixar
que una conversió d'orientació contraria (aixb és: del complert al
no complert) és inconcebible. Tot s'esdevé, en realitat, com si el
pensament, amb vista a fer-se la representació d'un lloc de conversió descendent, hagués edificat aquest lloc posant primer de tot
-->
a)
l'a baix (‹--), i després l'a dalt ( a ), cosa que li permet, una vegada construit el Iloc, de concebre el descens de l'a dalt ( a ) en
co

direcció a l'a baix (<—).
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El present l'análisi del qual acabem de fer és el realitzador
d'una doble partició del temps, és a saber:
una partició latitudinal en dos plans juxtaposats, o sigui
A (pla del temps no complert) i fi (pla del temps complert);
una partició longitudinal en dos nivells, o sigui un nivell
alt, incident (nivell a), i un nivell baix, decadent (nivell (o).
D'aquí resulten, d'una i altra part del present, en el pla del
temps complert, dos passats (un passat de nivell alt i un passat
de nivell baix) i, en el pla del temps no complert, dos futurs: un
futur alt (és el futur de les gramátiques) i un futur baix (o condicional).
En figura:
Pasan alt
4
Passat baix

Futur alt
Futur baix

Aixe) equival a dir que tots els instants de qué es compon el
temps són a imatge de l'instant fonamental, que és l'instant present:

a

, el qual només es diferencia deis instants passats o

co

<—
futurs per la seva sola posició, d'on resulta que, interiorment dividit, opera la divisió deis plans A i fi, cosa que no passa amb els
instants passats o futurs que retenen en ells els dits plans A i n.
D'aquí se segueix que, en el pla fi, pla del temps complert i, principalment, de l'época passada, és permés al verb d'escaure en temps
descendent (temps d'época) sia en incidéncia al nivell a , sia en
--->
L'escaienla del verb al nivell a dóna la
decadencia al nivell
representació d'un passat incident, que no és altre que l'aorist
(o indicatiu perfet de les gramátiques), mentre que l'escaienla
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d'aquest mateix verb al nivell <— aporta la imatge d'un passat decadent («imperfet» o indicatiu imperlet).
No entra dins el tema de la present comunicació l'análisi de
les formes homólogues i simétriques de l'época futura. Ens acontentarem, dones, de dir el que són en catalá els dos passats en
qüestió, un deis quals (el passat incident) té per substitut expressíu una construcció perifrástica.
L'escaienÇa d'un verb en un temps origina la imatge d'un esdeveniment. Un esdeveniment, sigui quin sigui, es descabdella en
una direcció invariant: des del seu comenÇament fins a la seva fi.
En figura, en el passat descendent:
C l'esdeveniment significat pel verb F
el temps descendent portador de
l'esdeveniment

Una de dues:
o bé el pensament, en la possibilitat que ell es dóna de
concebre l'esdeveniment verbal, s'adhereix a l'orientació direccional descendent del temps d'época;
o bé, installant-se en el temps d'época, en rebutja l'orientació descendent per adherir-se a la de l'esdeveniment del qual ella
es dóna així una possibilitat de concepció ascendent.
En el primer cas, la imatge resultant és la d'un esdeveniment
visualitzat en la perspectiva del seu propi passat, que és el seu
comenÇament: allá que de l'esdeveniment és així retingut és el
que arrossega amb ell d'adquirit, d'acomplert, de ja esdevingut, i
que hom veu acréixer-se en la mateixa proporció que es desenvolupa en el temps, mentre que l'inacomplert (pel que fa a esdeve-
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nir) decreix proporcionalment també. Com que el pensament orienta la seva mirada en direcció al comencament, o sigui, en el sentit
descendent, que és el del temps portador, l'esdeveniment escau en
temps en decadencia, és a dir, al nivell

4

Figurativament:

Captació de l'esdeveniment visualitzat en la perspectiva del
seu comengament

a

. +1

c mimo.> cuco

F

l'acomplert

el no acomplert

A aquesta visualització correspon la forma denominada «imperfet», la funció própia de la qual és d'articular-se, en el passat
descendent, segons la imatge descendent i decadent del cronotipus
Observareu que la quantitat d'acomplert (o sigui: la suma deis
instants
visualitzats) és variable; varia en realitat de O a 1
(pres com a símbol d'integritat).
L'acomplert és igual a 1 en un imperfet com Feia deu anys
que VIVIEN junts quan ella va morir:
Captació del darrer ínstant decadent
ella va morir

II

4

C

a/

.

Id Id /O

1 4Vivien junts (=10 anys)

No ocorre el mateix en: Feia deu anys que VIVIEN junts quan
va néixer un fin, on l'acomplert és igual a 1 — q:
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Captació d'un ínstant decadent que no és el darrer
va néixer un fill
• n• .

C

ceo, to

1.1
F

Vivien jun4s (=10 anys)
No és pas aquí el lloc de fer una teoria general de l'imperfet
en catalá. N'hi ha prou de dir que l'acomplert pot ser igual a un
sol instant, el qual no podria ser així sinó l'instant inicial. Així:
Dos minuts després, S'ENFONSAVA el sostre (= es va enfonsar).
Captació d'un primer instant decadent
Captació d'un primer instant
decadent

a

Més enllá del primer instant acomplert s'implicita la perspectiva de l'esdevenir intern de l'esdeveniment, esdevenir del qual no
s'ha fet abstracció i que s'evoca impressivament al pensament, portador com és (aquest esdevenir) de tot el que porta en poténcia en
ell, per raó de la seva subseqüéncia, l'instant inicial que és
que és visualitzat.
En darrer terme, l'acomplert, per captació cada vegada més
precm s'iguala a zero, la qual cosa significa que l'instant inicial,
des d'ara virtualitzat, es posterioritza a la mirada del pensament:
l'«imperfet» que en resulta té per efecte d'establir que l'esdeveniment no va tenir lloc, que era imminent i que va tenir de ben
poc que no es produís: Dos minuts després, S'ENFONSAVA el sostre
(el sostre no es va enfonsar, perb només va venir de dos minuts):
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Captació vírtualitzant
de l'instant inicial
a
co

De la teoria acabada d'esbossar, reteniu-ne només el que fa al
nostre cas, és a saber, que un imperfet, sigui quin sigui, origina,
en el temps descendent al moviment del qual el pensament s'adhereix, la representació d'alló que un esdeveniment verbal abocat
al passat i visualitzat en la perspectiva del seu comenÇament reté
en ell de temps
aquesta quantitat podent-se igualar, en darrer
terme a zero.
A aquesta imatge s'oposa la ímatge, cínéticament contraria, de
l'aorist, representatiu d'un esdeveniment abocat al passat i que el
pensament visualitza en la perspectiva de la seva fi. La conseqüéncia d'aixó és que un tal esdeveniment no deixa veure d'ell mateix
més que el seu acompliment (o sigui: el seu esdevenir), amb exclusió de l'acomplert (no visualitzat) que d'instant en instant en
resulta. Com que el pensament orienta la seva mirada en el sentit
ascendent, l'esdeveniment verbal s'inscriu en el temps (época passada) al nivell a , que és el nivell, incident, de l'ascendéncia temporal. Figurativament:

1

Captació d'un ínstant en moviment d'esdevenir
(incident) primer d'una série ascendent.

aaa

a a a

F

Aquesta representació figurativa ascendent, així com convé al
passat a , val per a tots els aorists, tant si evoquen esdeveniments
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breus (vINGuÉ a les vuit; S'ENFONSÁ el sostre) com esdeveniments llargs (cf. Verdaguer VISQUÉ del 1845 al 1902, on l'aorist
visqué evoca una durada de cinquanta-set anys).
Llegim de vegades als manuals de gramática que l'aorist serveix per a expressar esdeveniments perfets, vistos com a enterament acabats en el passat, la qual cosa es comprén si volem recordar que la funció própia de l'aorist és d'imposar a la mirada el
límit terminal de l'esdeveniment, en direcció a la qual el pensament remunta el temps descendent: l'aorist s'enduu amb ell la representació d'aquest remuntament, que és la de l'esdeveniment en
acompliment del seu propi esdevenir fins a trobar el seu límit de fi.
Un tret de l'aorist és que obliga a realitzar una operació de
pensament contradictória, generadora en el temps descendent d'una
imatge ascendent del verb, el qual en el pla n, que és el del temps
-->
complert, es manté al nivell incident c , la qual cosa equival a
originar un refús de decadéncia en el pla mateix de la decadéncia.
D'aquí ve que en moltes llengües (és el cas, entre altres, del francés i del catalá), l'aorist sigui una forma delicada, gairebé acrobática, i que, per raó de la dificultat inherent a la seva contradicció
interna, tendeix a eliminar-se en l'ús parlat en benefici dels substituta perifrástics diversos, un deis quals és la construcció auxiliar a
base del verb anar.
Peró abans d'analitzar en detall la perífrasi va desar, perífrasi
que ja es veu que fa servir un verb léxicament ascendent i prospectiu (va), i conjugat no pas en passat sinó en present, convé acabar aquesta presentació mansa rápida (excuseu-me'n) del sistema
verbo-temporal catalá.
incidéncia
es troba, mutatts mutanL'arquitectura vertical
decadéncia
dis, en els tres modes del verb.
Més encá del mode indicatiu, la funció própia del mode subjuntiu és d'originar una imatge menys construida, imperfecta, en
la qual els dos moviments contraris, ascendent i descendent, no
estan referits al lloc privilegiat que és el present, hábitat tempo-
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ral de la persona del jo pensant, sinó a aquesta persona tota sola,
abstracció feta del lloc de temps on es veu existir. Una conseqüéncia de l'obscuriment del present és que, pel fet de no estar gens
separats, els dos plans A i fi es recobreixen i s'indiscriminen, ja
que el pla n, lloc del temps descendent, se substitueix al pla A,
lloc del temps ascendent. Tot ocorre, en realitat, com si el pla fi,
un cop eliminat el present que el reté al costat accessori esquerre
del sistema, es deixés desviar cap a la dreta, en l'espai escaigut al
pla A, sota el qual el temps descendent des d'ara es desenvolupará. En figura:

a

10{
Pla

fi

Pla A

Progressió del pla n en dimeció a l'infinit del futur)

D'aquí resulta un mode subjuntiu en el qual ja no es fa distinció d'époques (la distinció d'époques té la seva arrel en el present), sinó només de dos moviments temporals, l'un dels quals,
ascendent, s'orienta en direcció a l'infinit del futur i aporta la
imatge del temps no complert, mentre que l'altre, prenent naixenla en l'infinit del futur i dirigint-se vers l'infinit del passat, indiscrimina sota una mateixa imatge descendent el temps no complert
i el complert virtual.
Aquests dos moviments són respectivament el del mode incident, a present de subjuntiu, i el del mode decadent, o subjuntiu
dit «imperfet». En figura:
Pla A
Subjuntiu

(incident)
)0.•

Subjuntiu <—(decadent)
Plafi
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Observareu que, pel fet que, en el present, el temps s'escola
(&)
del no complert ( a ) al complert (<--), el subjuntiu incident es
troba ser una preincidéncia de present, o sigui, l'antecedent
nogenetic de la incidencia a per la qual s'obre l'efecció del pre-->
sent d'indicatiu, la qual cosa equival a dir que el subjuntiu a no
és res més que un antepresent modal, o, més exactament, un present potencial oposable al present efectiu immediatament subsegüent.
En l'antecedencia del mode subjuntiu, el mode quasi-nominal
dóna una imatge-temps tan poc construida com pugui ser-ho: s'hi
fa abstracció de la persona i, conseqüentment, del constrast (que
té en ella la seva causa) deis dos moviments temporals oposables.
Només compareix aquí el verb en escaienÇa en temps descendent
destinat a portar-ne la realització: hi escau en incidencia estricta
(infinitiu), en decadencia iniciada (gerundi), o finaltnent en decadencia estricta (participi). Tenim, dones:

desant

desat

La forma d'infinitiu suscita la imatge d'un verb en esdevenir
d'ell mateix, in Loto incident, sense que res de l'esdeveniment que
ell connota aparegui en decadencia iniciada. Pertany al gerundi
d'evocar l'esdeveniment verbal en inici de la decadencia, peró guardant encara alguna cosa del seu esdevenir intern, diferentment de
la forma de participi, el qual, en venir a Púltim de tot, significa
que el verb, in tolo decadent, no porta ja en ell cap esdevenir que
li sigui propi.
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En figura recapituladora, la cronogénesi catalana captada en els
seus tres moments successius (mode quasi-nominal, mode subjuntiu, mode indicatiu) és representada a la fig. 1:

4
Fu ur incident

Passat incident

Mode
Indicatiu

V

V

1

Passat decadent

Futur decadent

• DI

Mode
Subjuntiu

Subjuntiu incident

o
o
Subjuntiu decadent
Infinitiu

Mode

Quasi-nominal

Gerundi
Participi

F IG. 1

La cronogénesi, tal com está figurada ací damunt, no és res
més que una operació de pensament que té per objecte la construcció del present.
En un primer moment operatiu (mode quasi-nominal), es declara la imatge generalitzada del temps descendent
base del
sistema.
En un segon moment, el verb és referit a la persona, en relació a la qual el temps es defineix sota l'espécie d'un contrast cinéo>

tic: al temps descendent (<—) ja adquirit se superposa la imatge
generalitzada del temps ascendent ( a ).
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En un tercer i darrer moment, el verb ja referit a la persona
del jo (i, per extensió, a totes les persones de qué es recompon el
paradigma personal) es veu referit al bé temporal que s'atribueix
la dita persona del jo, és a saber, el present, separador pel que fa
a dues lateralitats oposables (A: el temps no complert, i n: el
temps complert), i lloc de la incessant conversió del temps no complert en temps complert, conversió que, per raó de l'arquitectura
vertical adquirida des del mode quasi-nominal, no es podria efectuar en el present sinó per descens d'un nivell alt (incident) a un
nivell baix (decadent) préviament establert.
Més i millor que cap altre, el verb anar, vector de la perífrasi
aorística, fa ressaltar en el seu paradigma físic, la rigorosa ordenació del paradigma mental (extensiu a tots els verbs de la 'lengua)
que acabem de considerar.

EL VERB «ANAR»

En catalá modern, el verb altar — verb principal que designa
un moviment espacial que s'acompleix en direcció a un terme on
expira — es conjuga sobre dos radicals la distribució deis quals no
té res d'arbitrari: el radical an- i el radical y-.
El radical an- té per funció de significar:
El mode quasi-nominal:
anar
anant
anat
El subjuntiu
1

2
3

anés
anessis
anés

decadent i descendent:
4
5
6

anéssim
anéssiu
anessin
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Els dos passats d'indicatiu:
Passat decadent

Passat incident
aní
anares
aná
anárem
anáreu

1

2
3
4

5
6

anava
anaves
anava
anávem
anáveu
anaven

Els dos futurs d'indicatiu:
Futur decadent

Futur incident
aniré
anirás
anirá
anirem
anireu
aniran

1
2
3
4

5
6

aniríem
aniries
aniria
aniríem
aniríeu
afilien

futur
És sabut que antigament el futur (el futur incident
decadent) disposava, i disposa encara dialectalment, d'un radical
propi en i-:
Futur incident
iré
irás
irá
etc...

Futur decadent
iria
iries
iria
etc...

Les formes actuals resulten visiblement de l'adjunció del radical an- a les formes antigues.
e) Dues persones, és a saber, la 4 i la 5, de les 6 que compta
el paradigma personal del present d'indicatiu i del present de sub-
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juntiu. Cal remarcar que sota les formes, comunes als dos presents,
4 anem

5 aneu
els dos modes son físicament indiferenciats.
El radical y- s'atribueix, en el paradigma de conjugació del verb
arar principal,
a) Quatre persones del present d'indicatiu:
1
2
3
6

vaig
vas
va
van

b) Quatre persones del subjuntiu incident o present de subjuntiu:
1 vagi
2 vagis

3 vagi
6 vagin

Si prescindim de la interferéncia deis dos radicals an- i v en els
present d'indicatiu i de subjuntiu, interferéncia sobre la qual ens
proposem de tornar a parlar dins de poc, ens adonarem d'entrada
que si v- és un radical específic de present, susceptible d'aparéixer
tant en el present efectiu (present d'indicatiu) com en el present
potencial (present de subjuntiu), el radical an- és un radical de no
present que s'atribueix: a) en el mode indicatiu, les époques laterals (passat i futur); b) en el mode subjuntiu, el subjuntiu decadent, separat en cronogénesi del present d'indicatiu pel present
potencial que és el subjuntiu a ; c) en el més encá cronogenétic
del subjuntiu decadent i descendent, el mode quasi-nominal.
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Falta analitzar la repartició en el present (present potencial +
present efectiu) de dos radicals en qüestió:
Present potencial
(subjuntiu)

Present efectiu
(indicatiu)

1 vagi
2 vagis
3 vagi
4
5
6 vagin

vaig
vas
va
anem
aneu
van

Sense entrar en el detall d'una teoria general de la persona, que
ens basti assenyalar ací que les persones 1-2-3-6, significades sota
el radical y-, són persones simples, curtes, homogénies, que no presenten més que un sol rang de la declinació personal: la persona 1,
primera, designa el jo del qui parla; la persona 2, segona, és adreÇada al qui escolta, representatiu del tu; la tercera persona, que
es presenta sota dues edicions d'ella mateixa, evoca adés una persona numéricament singular (3), multiplicable peró no multiplicada, adés aquesta mateixa persona, ocupant el mateix rang tercer
en la declinació personal, peró aquesta vegada numéricament plural, multiplicable i efectivament multiplicada.
Si atribuim respectivament a les tres persones en qüestió les
sigles A, B i C, en adonem que la composició de les persones curtes, pel fet de no fer ús més que d'un sol rang del paradigma personal, és en les nostres llengües la següent:
1 = A (rang primer)
2 = B (rang segon)
3=C
/ (rang tercer)
6=
A diferencia de les persones estretes, significades sota el radical
en y-, les persones 4 i 5, que s'atribueixen el radical an- són persones llargues i heterogénies, que presenten més d'un rang de la
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declinació personal; la persona 4, primera de la série llarga, conté
en ella la suma del jo i del no jo (o sigui: A ± B i/o C), mentre
que la persona 5, segona de la série llarga i destinada a totalitzar
en ella el no jo, fa ús successivament de la representació de la segona persona i de la tercera persona efectivament multiplicable (o
sigui: B
C).
Ara bé, si hom té rigorosament en compte els instants operatius, que són instants de raó, per forra hem d'observar que quan
dos rangs personals són successivament pensats — i aquest és el
cas de les persones llargues 4 i 5 —, n'hi ha obligatóriament un
que, pensat primer de tot, será un passat operatiu respecte a l'altre. 1 D'ací prové en catalá l'atribució a les persones llargues 4 i 5
d'un radical compatible, més enllá del present, amb el passat, i del
qual convé recordar que era antigament no pas un radical de no
present, sinó el radical específic del passat descendent (passat d'época: aní
anava, i passat modal: subjuntiu descendent i mode
quasi-nominal, igualment descendent), ja que l'época futura disposava aleshores d'un radical propi en i-.
Un fet remarcable i que demostra l'alta regularitat del verb
anar (regularitat secreta, pera no menys rigorosa) és el sincretisme
deis dos significats mentals que es declaren sota les formes aneen
i aneu, les quals reuneixen i contenen en ells, sense que sigui possible de distingir-ne la semiología, dos passats de natura diferent:
el passat personal, inherent a les persones llargues que presenten successivament dos rangs de persones;
el passat modal que constitueix en cronogénesi el subjuntiu incident (present potencial) respecte al present d'indicatiu (present efectiu), que n'és la immediata subseqüéncia.
El verb anar és en catalá objecte d'una auxiliarització el vector
de la qual és el present (present d'indicatiu, i, extensivament, present de subjuntiu).

1. Trobareu una exposició més detallada de la teoria a les nostres Observations sur le voseo, «Bulletin Hispanique» (1968), 56-76.
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Una característica del verb anar auxiliar és que no es conjuga,
en els seus paradigmes de present, sinó sobre un sol radical: el radical v-, compatible des d'ara tant amb les persones de la série
llarga com en les de la série estreta.
O sigui:
Present potencial
del verb auxiliar

Present efectiu
del verb auxiliar

4 vágim
5 vágiu

vam
vau

Aquest fet demana una explicació.
És cosa sabuda que un verb, sigui quin sigui, interioritza en
les nostres llengües:
una matéria léxica (M), que li confereix en seu sentit propi;
una forma (F) en virtut de la qual es presenta sota un
mode, un temps i una persona.
Aplicada al verb anar i, concretament, al present vaig, l'análisi dóna:
un mentalisme de verb principal, segons el qual la forma F
interioritza una matéria léxica plena, maximada, i, conseqüentment,
un sentit complet, que és el que tenim en vaig a Barcelona, on vaig
evoca un moviment direccional en l'espai, moviment el terme del
qual és el nom Barcelona introduit amb la preposició a;
un mentalisme del verb auxiliar, segons el qual la forma F
integralment conservada interioritza una matéria léxica no plena,
minimada, d'on resulta un sentit incomplet que és el que tenim en
vaig desar, on vaig guarda molt poca cosa — un molt poca cosa
que és difícil de fixar amb mots — del seu sentit propi original.
En figura explicativa, vaig, verb principal, í vaig, verb auxiliar,
són mecánicament aixó que segueix:
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Una condició invariant, la mateixa per a vaig, verb principal, i per a vaig, verb auxiliar, és que la forma general del verb
és integralment conservada:
F=1
Una condició variant, diferent per a vaig, verb principal,
que per a vaig, verb auxiliar, és la que fa referéncia a la matéria
M, maximada en el verb principal i minimada en el verb auxiliar:
vaig, verb principal:
M=1
vaig, verb auxiliar:
M = 1—q
(matéria léxica no plena;
sentit propi minimat)

q: sentit evacuat i buit
producte corresponent

Vaig, verb principal, és un verb que sota forma de verb s'enduu
la totalitat de la matéria semántica que li és atribuida (M = 1).
Vaig, verb auxiliar, no s'enduu, sota forma de verb, sinó una
part de la seva matéria semántica própia. La conseqüéncia d'aixó
és que aquesta disminuida (M = 1 — q), incompleta, posterioritza
la seva própia definició.
Verb principal ple, de cap manera desmaterialitzat (no auxiliar), vaig evoca un moviment espacial operar en direcció a un
terme on expira.
Verb auxiliar, parcialment desmaterialitzat, vaig no reté de la
idea que connota sinó una imatge general, insuficientment definida,
que és, simplement, la d'una marxa en direcció a una ulterioritat,
de la qual ja no s'especifica (la minimació de la matéria léxica anulla una o moltes distincions que connota el sentit propi) que sigui
espacial. Aixó equival a dir que, minimació de la seva matéria léxica, vaig, semantema origináriament espacial, es revela des d'ara capaQ de significar, a títol d'auxiliar, una marxa ascendent i prospectiva en direcció a una ulterioritat no específicament espacial,
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per<S, en darrer terme (aquest és el cas en la perífrasi que ens ocupa), temporal: vaig, en vaig desar, evoca, en realitat, una cinesi
prospectiva orientada en direcció a un lloc de temes, és a saber, el
lloc temporal on expira l'acompliment de l'esdeveniment desar en
l'esdevenir d'ell mateix.
La minimació de la matéria léxica própia engendra, doncs, un
buit en el mot verbal; peró aquest buit és omplert per l'aportació
d'un complement de matéria, que restitueix al verb la seva integritat.
Prenguem vaig desar:
M

F

vaig: a) verb complet del costat

forma
b) verb incomplet del cos-

tat matéria

1—q

desar: mot que fa aportació de la

matéria que manca
Resultat de conjunt (després de
l'addició de les operacions de pensament en qüestió)

q

1

1

La matéria complementária q integrada sota la forma F, que
és la de l'auxiliar, es presenta obligatóriament sota una forma f
que li és própia, sense la qual no es podria sostenir, com a vocable
independent, en el discurs. Aquesta forma f és la del verb infinitiu,
compatible, per raó de la seva incidéncia, amb la imatge ascendent i prospectiva que suscita la matéria auxiliar significada sota
vaig.

Una conseqüéncia de la minimació material del verb convertir
en auxiliar és l'eliminació del radical llarg an-, eliminació que desborda el present en direcció a époques laterals. D'aixe, se segueix
que, restant reduit el verb a ell mateix, les persones 4 i 5, lieterogénies, se signifiquen sota el radical y-, racial estret, propi de les
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persones estretes i homogénies; anem i aneu desapareixen en profit de vam i vau en el present d'indicatiu, i de vágim i vágiu en el
present de subjuntiu.

LA PERfrRASI

En el curs de la precedent exposició hem vist:
la posició en sistema de l'aorist catalá;
la composició de la perífrasi va 4- infinitiu.
Ara falta explicar en quines condicions aquesta perífrasi conjugada en present dóna la imatge d'un passat aorístic.
Recordem només que la funció própia de l'aorist és de portar
amb si una contradicció: evoca, en efecte, en el temps descendent
(época passada), un esdeveniment ascendent (visualitzat en la perspectiva de la seva fi). En altres termes, és, en la decadéncia — la
del passat d'época —, un refús de decadéncia.
La perífrasi va
infinitiu no será aorística si no restitueix la
contradicció inherent a l'aorist.
És sabut que es conjuga en present. Ara bé, en el sistema catalá el present és l'operació d'una partició de temps en dos plans
Iaterals, que es juxtaposen en ell i als quals pertany conjuntament
i solidáriament. En tant que ]loc apertural del pla A, el present es
constitueix en initus de futur, o sigui, en un antefutur alt, perspectiu respecte al futur que ell posterioritza. En resulta en la imatge general del costat accessori dret del sistema, una concebibilitat
«dretera» del present, en virtut de la qual aquest és vist obrir,
més enllá del passat, el camp del no passat (present en posició
d'antefutur + futur):

(Passat)

(antefutur)
Present

a

Futur
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A aquesta concebibilitat «dretera» del present, la lateralitat inherent al sistema permet d'oposar una concebibilitat segona, contradictória i complementária de la primera, i que és la concebibilitat «esquerrana» d'un present destinat a constituir-se en initus de
passat, o sigui, en un antepassat descendent. Aixó té per efecte
de partir el temps en dues extensions successives, una de les quals
és la del no futur (passat
present en posició d'antepassat),
l'altra, subsegüent, la d'un futur trobable pera no trobat:

a
(Futur)

Passat
Present
(antepassat)

Inscriure en un present concebut com l'extensió liminar i terminal del costat accessori esquerre (present en posició d'antepassat) la perífrasi va desar és portar en el temps descendent del
no futur l'ascendéncia léxica de l'auxiliar i, per aquest mateix fet,
restaurar en present la contradicció aorística.
En altres termes, l'aorist, la forma del qual, incident, és la
d'un esdeveniment verbal ascendent i prospectiu en el temps descendent, és substituit, en aquest temps descendent captat a la seva
mateixa font (el present), per la matéria léxica, igualment ascendent i prospectiva, de l'auxiliar va, promogut a la condició d'exponent semántic de la incidéncia; hi ha, en certa manera, un transferiment de la incidéncia, sostreta a la génesi formal del verb i des
d'ara esdevinguda exponencial, a un auxiliar encarregat de significar-la.

La substitució de l'aorist per un verb conjugat com a auxiliar
i girat en present no deixa de produir en el discurs efectes més o
menys sensibles.
Havent l'aorist desaparegut de la conversa usual, el contrast
de les dues formes no s'hi deixa percebre. L'eliminació de la for-
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ma simple en el discurs parlat té la seva causa en una economia
d'esforc, ja que el passat aorístic s'evoca en catalá, grácies a la perífrasi va + infinitiu, sense que el qui parla deixi el present, que
és el lloc mateix de la seva paraula.
Ens limitarem, doncs, al llenguatge escrit, no sense recordar,
peró, que ádhuc en l'escriptura la primera persona — la del qui
parla — no s'expressa sinó amb construcció perifrástica, la qual
cosa es comprén fácilment per poc que un es recordi que el jo té
el seu lloc en el present del qual no s'abstreu mai.
Fetes aquestes reserves, observareu que un present, ni que fos
un present en posició d'antepassat, és, de tota manera, una anterioritat de futur. Cal, doncs, esperar-se que l'aorist perifrástic, o
paraaorist, del catalá faci la impressió d'un acompliment obert al
seu propi esdevenir. Dit d'una altra manera, si l'aorist no aporta
res més que una informació sobre un acompliment inscrit en el
passat, pertany al paraaorist, per raó del present morfológic que
interioritza, d'implicar, en el passat del qual significa el límit, la
perspectiva d'un més enllá previsible, d'on resulta que aporta, ultra
una informació sobre l'acompliment d'un esdeveniment ja complert, la imatge d'una perspectiva oberta a una eventual subseqüéncia d'aquest acompliment.
Basta Ilegir amb una mica d'atenció algunes radies d'un bon
escriptor, molt exigent d'ell mateix i de la seva ploma, per verificar les dades de l'análisi teórica. Heus ací, dones, un parágraf
tret de Narracions de Salvador Espriu (3.a ed. [Barcelona, 19671,
p. 25):

TÓPIC

«Una máquina arreplegá», vaig contar una vegada, «el meu amic Eleuteri
mentre treballava (en la seva curta vida no va fer altra cosa); Ii secciona la
femoral dreta. Diuen que l'Eleuteri llanca tres o quatre crits agudíssims. Els
companys hi varen acudir i paraven la máquina. L'Eleuteri es rebolcava per
terra, xop de la própia sang, un bassalot que creixia. En veure'l, alguns es
varen accidentar i d'altres sortien a la recerca d'auxili. El metge va venir i
dona moltes ordres ja inútils. L'Eleuteri va ser traslladat en una ambulancia
improvisada. i així varen anar buscant el remei introbable...»
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Si prescindim de la forma de la primera persona vaig contar i
del paraaorist d'habitud en la seva vida no VA PER altra cosa del
qual tornarem a parlar, podem observar que les construccions paraaorístiques enuncien esdeveniments les conseqüéncies del qual
es perfilen explícitament en el context:
els companys hi varen acudir/i paraven la máquina...
alguns es varen accidentar/i d'altres sortien a la recerca
d'auxili...
3) el metge va venir/i dona moltes ordres...
En les tres frases que acabem de citar, i que són construccions
sintáctiques bináries es tablertes en coordinació, el paraaorist serveix per significar el primer deis dos esdeveniments que s'hi evoquen. Així, 1) aporta, en la subseqüéncia del paraaorist varen acudir, la imatge d'un esdeveniment ulterior resultant de Pacompliment paraaorístic paraven la máquina. En 3), la vinguda del metge
(va venir) és necessáriarnent seguida de l'evocació de les seves atencions (i doná moltes ordres).
Semblantment, en 2), alguns es varen accidentar no és més que
el primer element d'un conjunt significat amb l'oposició alguns/
d'altres, conjunt on el pronom alguns té per funció d'anunciar i de
cridar el pronom subsegüent (d'altres) i l'esdeveniment verbal del
qual és el subjecte (sortien).
No és estrany en aquestes condicions, que l'esdeveniment donat per habitual (en la seva vida no va fer altra cosa) s'expressi en
paraaorist, ja que Phabitud no és res més que la perspectiva, que
es preveu oberta, d'una reiteració.
Un estilista més atent dels matisos catalans (aquests són aquí
d'una extrema delicadesa) subratllaria potser el que hi pot haver
d'angoixós en l'evocació d'un esdeveniment enunciat en paraaorist
i que, malgrat la perspectiva oberta a la seva ulterioritat esperada,
es troba a fi de comptes inoperant: «L'Eleuteri va ser traslladat
en una ambuláncia improvisada/i així varen anar buscant el remei
introbable...» La frase es tanta aquí evocant explícitament un esdevenir va.
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Inversament, l'estilista escrupolós estará temptat d'assenyalar
que al comencament de la narració uns esdeveniments extremament impressionants, i deis quals la mateixa narració és la conseqüéncia, s'enuncien sota la ploma aparentment indiferent i despresa d'Espriu, per mitjá d'aorists closos sobre ells mateixos i
mancats d'ecos: «Una máquina arreplegá el meu amic Eleuteri...
i li secciona la femoral dreta... l'Eleuteri llanca tres o quatre crits
agudíssims...»
Hem presentat ja tota la qüestió. Queden pendents dos problemes subsidiaris, sobre els quals convé dir alguns mots abans de
concloure res.
El primer és el del doble paradigma de qué disposa, en la llengua actual, l'auxiliar del paraaorist, el qual es conjuga adés sobre
el radical estricte (v-), adés sobre el radical allargat (v-ar-):
v-aig
v-as

v-ár-eig
v-ar-es
va

v-am
v-an
v-ait

v-ár-em
v-ár-en
v-ár-eu

Observareu que la primera persona demostra una singular resisténcia a l'allargament en -ar-: váreig no és gaire admés pel bon
ús, i passa fins i tot per vulgar. Quant a la tercera persona, refusa
tot allargament temátic del radical.
Tot ocorre, per dir-ho clar, com si l'esmentat allargament temátic en -ar- no s'introduís en el paradigma de l'auxiliar més que
en les úniques persones que caracteritza del paradigma de l'aorist:
des-í
des-ar-es
des-á
des-ár-em
des-ár-eu
des-ar-en

v-aig desar
v-ar-es desar
v-a desar
v-ár-em desar
v-ár-eu desar
v-er-en desar
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Ja hem dit que la preséncia del tema d'aorist no altera en res
la natura temporal de l'auxiliar, que continua essent un present,
portador d'un radical v- exclusivament reservat, en la conjugació
d'anar, al present.
El paradigma temátic resulta, en realitat, d'una desmaterialització del verb auxiliar, desmaterialització que, portada al seu límit
extrem, hi deixa un buit tal que és omplert, en el present en posició de transpassat, per la representació significada sota un tema
físic apropiat, de l'ascendéncia formal del verb en el pla n, del
qual no ens apartem. Si analitzem una forma con v-ar-en (desar),
hi trobem:
la imatge léxica d'una cinesi prospectiva, inherent a la representació del verb anar del qual ha sortit l'auxiliar;
un allargament temátic -ar -en propi del pla
on significa
l'ascendéncia del verb mantingut en incidéncia en el temps
descendent;
3) un radical y- de present, exclusiu de passat.
O sigui, en suma, un verb léxicament ascendent, vector d'ascendéncia formal en el camp del no futur, i mantingut fora del
passat, és a dir, inscrit en un present que és un transpassat descendent.
' /44 it
El sufix temátic -ar, pel fet de significar l'allargament formai
del radical, s'introdueix fácilment en les persones la representació
de les quals és la d'un espai personal allargable i allargat. És el cas
de les persones llargues 4 i 5 (v-ár-em i v-ár-eu), així com de la
persona 6, que és una tercera persona allargada per multiplicació
d'ella mateixa (v-ar-en). És el cas, finalment de la persona 2 (y-ares), la vinguda posterior de la qual indica l'obertura de la relació
allocutiva i l'allargament en el present de paraula, del camp personal a la persona de l'allocutor.
La primera persona oposa, per contra, una seriosa resisténcia
a l'allargament temátic en -ar-: v-ár-eig no se sent, sembla, més
que en boca d'illetrats. Aquesta resisténcia es comprén si un s'atura a reflexionar que la primera persona, absolutament singular, és
una persona purament i simplement estreta, que, per raó de la seva
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singular estretor, es refusa a l'allargament formal, o almenys s'hi
presta difícilment: és, per dir-ho clar, un allargable (l'existéncia
de la forma v-ár-eig ho demostra) que recusa el seu allargament.
Hom comprén així mateix que el sufix -ar- no s'hagi introduit
a la tercera persona, la qual, a diferéncia de la persona 1, estreta i
només estreta, és una persona fonamentalment extensiva, llarga
i només Ilarga, i, per consegüent, no allargable. L'únic allargament
formal que sofreix en catalá la tercera persona és el que li imposa la pluralització: allargament numéric, peró personal (sempre
es tracta de la mateixa persona de tercer rang), i del qual hem vist
que es deixa significar per adjunció de l'allargament temátic en -oral radical de l'auxiliar.
Un darrer problema és el que planteja el subjuntiu paraaorístic vagi desar, antepresent modal resultant de la projecció en cronogénesi del paraaorist va desar, el lloc de conjugació del qual és
el present. Aquest present és, ja se sap, un present en posició de
antepassat, negativitzant respecte a un futur que no troba. La
seva virtualització sobre cronotipus incident donará la imatge d'un
subjuntiu ascendent condemnat a no trabar mai, al fons de la perspectiva modal, la imatge positiva de l'infinitiu del futur (fig. 2).

-->
Pcsaa

a

1,

(Futur: negativitut)

a,
.1-.
Antepessat
.. .
-•
a(Futur:
..>
negativitzat)
FIG. 2

En resulta, com en el cas del mode descendent (desés: subjuntiu «imperfet» o aorístic) una contradicció formal que ara mateix
exposaré.

L'AORIST PERIFRASTIC

97

El mode aorístic desés aporta la representació d'una marxa a
l'infinit del passat, antivirtual per definició, operaad en el camp
de la virtualitat modal.
El mode paraaorístic vagi desar descansa sobre la inscripció
d'un auxiliar léxicament ascendent en un camp d'ascendéncia el
terme del qual es negativitza respecte al pensament.
La diferéncia que s'institueix així entre el mode aorístic i el
mode paraaorístic és la de dos passats virtuals, l'un deis quals
(desés) és obtingut en una marxa al passat positivitzat, i l'altre
mirant a un futur negativitzat (vagi desar).
Tal és la morfología mental del subjuntiu paraaorístic. Falta
assenyalar — cosa que no fa, que jo sápiga, cap manual de gramática — que el seu ús es restringeix a proporcionar subordinades
dependents només del present d'indicatiu. En altres termes, un cop
s'ha optat pel verb principal en el present, s'ofereix al parlant la
possibilitat, grácies al subjuntiu paraaorístic, de no deixar ja, en la
variació modal, el camp del present. D'aquí alternances discursives
tals com: no crec que ho digués/no crec que ho vagi dir.
Prenguem ara una frase simple en la qual la subordinació
s'opera en relació al passat: volies que et convidessin. La substitució de convidessin per vagin convidar és quelcom que en catalá no
es pensa.
L'explicació d'aixó és fácil: la subordinació és una operació de
pensament que, com totes les operacions de pensament, es realitza
en el present. Si, realitzant-se en el present, se serveix del present
efectiu, el pensament se recollirá, sense desertar el camp cronogenétic de present, en el passat potencial immediatament antecdent.
Peró des del moment que el passat entra en joc, el pensament subordinant, operant en el present, és constret a descendir al passat,
-->

l'antecedent cronogenétic del qual no és el subjuntiu incident a ,
Aquesta sintaxi baslloc del paraaorist, sinó el mode decadent
taría ella sola a mostrar, si n'hi hagués encara necessitat, que un
paraaorist no és res més que un transpassat obtingut en l'espai del
present morfológic.
7
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CONCLUSIONS
t- s hora d'acabar. L'análisi teórica que acabem de fer difereix
sensiblement de les explicacions essencialment históriques que fins
avui han estat presentades per donar compte del paraaorist catalá.
Hom ha fet valer en una comunicació important, 2 que l'aorist
perifrástíc, o paraaorist, és nat d'un present históric. Peró el fenomen capital, als ulls del teóric analista, és que si la construcció va
ferir fou antigament un present históric, ja no ho és avui: no hi
ha cap catalá que tingui la impressió d'enunciar un present quan
diu va desar o va ferir. Perqué va ferir pugui ser vist com un present — i, en el cas del present, com un present históric — cal i
basta que la mateixa construcció pugui ser posada en passat. Quan
llegim alternativament a la Crónica del Rei Jaume: «E van ferir
en la devantera los nostres als sarraYns»/«Bartomeu Esquerdo anal
ferir del coltel denant nos», podem establir que van ferir és un
present históric perqué la mateixa perífrasi narrativa es deixa concebre en passat: anal ferir. Aquesta operació ha desaparegut de
l'ús en benefici només de va ferir.
A dir veritat, el gir estilístic denominat present históric ha estat, en certa manera, la causa ocasional, o, més ben dit, el catalitzador, que ha permés al paraaorist de construir-se en pensament
catalá. Ara és tota una altra cosa: una ascendéncia léxica declarada
per l'auxiliar, i inscrita en un refús d'ascendéncia temporal, refús
significat per l'emprament d'un antepassat, el qual, en un sistema
trimoni (passat + present + futur), es revela ser un present pertanyent només al camp del no futur i que, per aquest fet, ja no
podria ser experimentat com un present. El present tan sols és vist
com a tal quan li és permés d'obrir explícitament la perspectiva
del temps no complert: un present que no desemboca en el futur
no és vist com a present.
L'interés teóric de la perífrasi paraaorística del catalá és doble:
Primerament — ja ho recordareu — no s'explica en una construcció del temps basada sobre la juxtaposició de dos plans: un pla
2. G. COLON, Le parfait périphrastique casal" «Actas do IX Congresso
internacional de linguistica románica», I [Lisboa 1961], 166-176.
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esquerre que és el del passat, un pla dret, que és el del futur, separats i reunits per un punt, el present, que hom pot, en darrer
terme, integrar a l'un i refusar a l'altre. No cal dir que si la imatge de la doble lateralitat del present s'enfosqueix, aquest enfosquiment emmenaria (com ha passat en francés mitjá) la desaparició de
la perífrasi paraaorística.
En segon lloc, i per cloure la present comunicació, notareu que
l'esmentada perífrasi paraaorística no s'explica més que en el quadre d'una teoria general de la representació del temps. La que aquí
ha estat utilitzada recolza sobre l'axiomática de la gramática anomenada «sistemática» l'iniciador de la qual fou el meu mestre
G. Guillaume.
Aplicada a les llengües romániques i, assenyaladament al catalá, la teoria obliga a considerar que els instants de qué es recompon el temps són éssers verticalment disposats, que oposen en ells
un nivell inferior descendent i decadent a un nivell superior inci->
a
. L'aorist, hem dit, resideix, en el temps
dent i ascendent:
co
<—
descendent de l'época passada, en un nivell superior, on s'afirma
--->
l'ascendéncia del temps a incident.
L'originalitat del catalá és d'haver-se donat un paraaorist, sota
l'espécie d'una construcció perifrástica basada sobre la invenció
d'un auxiliar capal, per raó del seu contingut léxic, de convertir
en exponencial l'ascendéncia formal de l'aorist. L'auxiliar, diu, en
efecte, per la mataría semántica que vehicula, alió en qué l'aorist
és superior a causa de la seva forma.
A part d'aixb, l'equivaléncia de desar i va desar es deixaria
formalitzar fácilment en termes de gramática transformacional,
mitjanÇant una regla:
2,11 aor }
17 —>

V

Aux

100

M. MOLHO

regla que caldria completar introduint a la gramática una instrucció suplementária:
Aux ---> Af Pre°

anar

inf

L'interés d'aquesta formulació és que fa veure que els morfeanar
inf) tenen un paper
mes Af aar 1 Aux (o sigui: Af Pre'
semblant en el sintagma verbal, en el sentit que li imposen d'incorporar el significant «pretérit».
Peró aquesta formalització només té sentit — sentit de poder
explicatiu — si el lingüista s'ha fet préviament, per mitjá d'un instrument d'análisi prou potent, una justa representació del significat (forma i contingut) deis morfemes en qüestió. Sense aixó la
seva formalització, per més exacta que sigui, restará limitada en
ella mateixa, sense altra perspectiva que la inherent a la gramática
transformacional d'erigir-se en regla capas d'engendrar sintagmes
verbals catalans que satisfacin la condició de gramaticalitat.
És per aixó que el lingüista, que en percep les raons prof undes, haurá d'aplicar-se per damunt de tot a la descoberta d'un principi explicador d'un abast molt general, el qual no és altre ací que
el fet que esdevingui exponencial, sota matéria léxica equivalent,
un morfema pertanyent a l'ésser formal del vocable.
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