LES COMBINACIONS DE PRONOMS FEBLES
EN LA GRAMÁTICA CATALANA
DE JOAN PETIT I AGUILAR

1. INTRODUCCIÓ

La recent edició, a cárrec de Jordi Ginebra, de la Gramática catalana de Joan
Petit i Aguilar ofereix als estudiosos l'oportunitat d'accedir cómodament a una
obra de primera importáncia dins la história de la gramaticalització del catalá. Havent-nos-en estat encarregada una ressenya (vegeu Bonet 1999: 117-121), vam tenir ocasió no només d'apreciar el considerable valor históric del text, sinó també,
no sense sorpresa, de constatar fins a quin punt mantenien un interés intrínsec
perfectament viu alguns deis seus desenvolupaments sobre qüestions de morfología i de sintaxi. En aquesta comunicació ens proposem de donar el que voldríem
que fos, tan sois, un testimoni inicial d'aquest interés nostre, oferint els resultats
d'un estudi del tractament de Petit de la qüestió de les combinacions de pronoms
febles, un deis punts en qué es posaven exemplarment de manifest dues de les seves virtuts més característiques: una molt minuciosa, diríem que gairebé obsessiva, tendéncia a l'exhaustivitat descriptiva, i la voluntat de posar aquesta al servei
d'una ordenació gramatical ambiciosa, en qué el fort impuls empíric de base no
deixava de sotmetre's, en síntesi difícil, a l'arbitrarietat d'un arrelat logicisme.
Com el lector podrá veure, en el nostre treball no hem fet a l'autor cap concessió
historicista: no per res, sinó perqué de veritat no creiem, si més no pel que fa a la
qüestió tractada, que necessiti ni mereixi tal cosa. Ja que Petit, en matéria de combinacions de pronoms febles, no només es trobava a anys llum deis seus predecessor i coetanis —el que més o menys vagament relacionat amb l'assumpte es pot
llegir, p. ex., a les gramátiques d'Ullastre i de Ballot és asimptüticament igual a
zero—, sinó que, des del seu modest forat de comenlament del xix, resisteix prou
bé la comparació d'un Fabra que, a la Gramática de l'Institut, no passava de concedir-nos un brevíssim esment de 17 combinacions temáries, arbitráriament se-
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leccionades per solventar problemes morfoortográfics (vegeu Fabra 1918: 557),
peró també la d'un Sofá que en matéria de descripció de les combinacions de més
de dos pronoms no és que precisament gastés gaire pólvora (vegeu Sola 1973: 55 56), i encara la d'un Mascaró que, tot i tenir les idees molt clares, no sabem per
qué xifrava en un tímid i curt «probablement més de 150» el nombre de seqüéncies pronomínals átones existents (vegeu Mascaró 1986: 130).

2. LES COMBINACIONS BINÁRIES
2.1. Descripció
Petit distingia arbitráriament' entre combinacions «més freqüents» i combinacions «en poc ús». Les primeres anaven exemplificades (vegeu 552.1. I i II) amb
paradigmes complets del present d'indicatiu i, salvant alguna excepció no significativa, de l'imperatiu de diferents verbs, que s'indicaran. Notem que en aquests
paradigmes —com, en general, en tots els adduits afectats per la qüestió: quedi dit
d'una vegada per sempre—, si hi apareixia una forma ES ho feia dues vegades,
d'acord amb els seus valors [±sing]; 2 i notem també que prescindirem d'aquesta
duplicació en les nostres representacions esquemátiques de les combinacions preces en consideració per l'autor. Les combinacions «en poc ús», pel seu cantó (vegeu 552.1. III i IV), només s'exemplificaven amb paradigmes de present d'indicatiu, peró també amb verbs diversos.
I. Combinacions exemplificades amb la conjugació deis verbs transitius menjar,
portar i donar, formades per un element amb valor [+dat] (estricte, o bé de benefici) i un element [+ac]. Salvant alguna excepció, l'exemplificació es distribuía entre els tres verbs sense donar peu a reiteracions de les combinacions considerades.
Que eren les següents:
a) 30 combinacions acordades amb l'esquema:

lEM/ENS/ET/US/ES/ELS [+dat]l + {EL/LA/ELS [+ac]/LES/HO}
c.i./benef.
c.d.

La qual cosa no vol dir que no es basés en una intdició plausible.
El fet de treballar amb paradigmes induia Petit a no exemplificar mai la possibilitat de combinacions amb ES impersonal, possibilitat que, tanmateix, no li era pas desconeguda (vegeu PETIT
(1998: 602)).
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combinacions amb preséncia de LI, segons l'esquema:
{EM/ENS/ET/US/ES} + LI
4 combinacions amb presencia de la forma «i», que l'autor considerava variant
epentética de LI, segons l'esquema:
{EL/LA/ELS[+ac]/LES} + I (=HI[+dat]) [ex.: «Jo la-i dóno»]
c.i.
c. d.

5

Combinacions amb preséncia de EN i HI, exemplificades mitjancant la conjugació dels verbs transitius trobar, treure i portar, i el verb intransitiu parlar. Eren:
les 9 combinacions acordades amb l'esquema:
(EM/ENS/ET/US/ES/EL/LA/ELS[-Fac]/LES} + HI
loc.
c. d.
19) les 3 combinacions següents:
LI + EN [ex.: «Jo li-én parlo; tu 1i-en parlas; éll ó élla li-én parla; &c.»]
c.i. rég.
EN + HI [ex.: «Jo n'hi porto; tu n'hi portas; éll, ó élla n'hi porta, &c.»]
part. alatiu
EN + HO [ex.: «Jo n'hu treg; tu n'ho treus; éll, ó élla n'hu tren: &c.
Tréurer-n'hu; Tréurer de alguna part assó, axó, ú alló.»]
orig. c.d.

a)

Remarquem aquesta acceptació de la combinació EN + HO, així com el fet
curiós que anés exemplificada pel mateix verb addnit per MASCARÓ (1986: 139) en
considerar-la només permissible en el cas que la font de EN sigui léxica.'
Combinacions «en poc ús» exemplificades amb el verb transitiu menjar, de
fet tractat com a pronominal (menjar-se). Eren combinacions cenyides a l'esquema
{EM/ENS/ET/US/ES} + {EM/ENS/ET/US/EL/LA/ELS[+ac]/LES}
c.d.
pron.
només sotmés a les restriccions *I sing + I pl; *I pl + I sing; *II sing + II pl; *II pl
+ II sing, cosa que vol dir que les combinacions eren 16. Remarquem que aixó suposa que Petit donava per bones les combinacions I + II (ex.: «Jo me-ét menjo; Jo
me-us menjo; Nosaltres nos-ét menjam; Nosaltres nos-us menjam»), així com les
combinacions I sing + I sing i I pl + I pl (ex.: «Jo me-ém menjo; Nosaltres nos-éns
3. Mascaró (1986: 139) donava els exemples Endur-se-n'ho i *Treure-n'ho.
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menjam») i també II síng + II sing i II pl + II pl (ex.: «Tu te-ét menjas; Vosaltres
vos-us menjau»).
IV. Combinacions «en poc ús» amb presencia de EN, repetidament exemplificades amb el verb intransitiu anar-se'n (amb EN[+origen]) i amb el verb transitiu
pronominal portar-se (amb EN[+partitiu]), acordades amb l'esquema:
{EM/ENS/ET/US/ES} + EN
pron.
origen/
part.
(ex.: «Jo me-én vaj, o marxo de aquest, aquex, o aquell puesto»/
«Jo me-én porto, o porto sobre mi part de assó, axó, ú alló»)
2.2. Observacions i comentaris
Tenint present que, des d'un punt de vista morfológic, 20 de les 30 combinacions «més freqüents» del 52.1.1 a són idéntiques a 20 de les 36 «en poc ús» del
52.1. III, el nombre de combinacions bináries formals descrites per Petit era de
72. Assumint, peró, que per a un plantejament actual les 4 combinacions del 52.1.
I c, {EL/LA/ELS[+ac]/LES} + I, es poden identificar formalment amb 4 de les
considerades en el 52.1. II a, {EL/LA/ELS[+ac]/LES} + HI, la xifra anterior es
podría reduir a 68.
D'aquestes 68 combinacions, 8 de les considerades en el 52.1. III, i concretament les 4 que suposaven l'acceptació de l'ordre I + II, lEM/ENSI + {ET/US},
juntament amb les 4 consistents en la repetició d'un pronom de primera o segona
persona, EM + EM, ENS + ENS, ET + ET, US + US, no serien admeses per la
norma actual del catalá central. Les 60 restants, peró, sí que serien consistents
amb la dita ordenació normativa.
III. Prenent com a referencia les possibilitats de combinacions bináries contemplarles per la fórmula de M ASCAR() (1986: 138), que són 73,4 i tenint ben present
que la dita fórmula suposa tractar com a ítems formalment diferents ELS[i-ac] i
ELS[+dat] peró no permet distingir entre HI[-dat] i HI[+dat], Petit només hauria deixat de tenir en compte 13 combinacions bináries d'entre les considerades
avui normatives. En concret, les que corresponen als esquemes següents:

4. Vegeu l'Apéndix.
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lEM/ENS/ET/US/ES/ + ELS[+dat]
{EL/LA/ELS[+ac]/LES} + EN
ELS[+dat] + lEN/HIl
LI + (HO/HI)
IV. En relació amb les 13 combinacions «desateses», es podria d'entrada fer la
consideració que el seu ús efectiu en la llengua oral de l'época de Petit devia ser
tan marginal, per no dir inexistent, com creiem que deu ser-ho en la llengua actual. Altrament, cal subratllar el fet que cap de les seqüéncies encarnades per
aquestes combinacions bináries no era desconeguda pel nostre autor, en el sentít
que tals seqüéncies apareixien sense excepció en la seva descripció formant part
de combinacions de més de dos pronoms. Concretament:
les seqüéncies {I/II/ES} + ELS[+dat] eren preses en consideració com a incloses dins les combinacions ternáries {I/II/ES} + ELS[+dat] +
III[+ac,+det] (vegeu §3.1. I d);
les seqüéncies III[+ac,+det] + EN, dins les ternáries {I/II/ES} +
III[+ac,+det] + EN (vegeu §3.1. II c) , així com en diverses combinacions
de 4, 5 i 6 elements.
les seqüéncies ELS[+dat] + IEN/HIL dins les ternáries {I/II/ES}+
ELS [+dat] + {EN/Hl} (vegeu § §3 . 1 d, 3 . 1 .111 c);
— les seqüéncies LI + {1-10/HI}, dins les ternáries {I/II/ES} + LI + {I-10/HI}
(vegeu 553.1. I c, 3.1.I11 c) .
Una possible explicació del fet, a banda de la fácil constatació que els procediments de Petit no eren prou sistemátics, potser es podria trobar en la psicologia:
mentre que les combinacions bináries preses en consideració respondrien a una
descripció básicament realista,' les ternáries i d'ordres superiors descrites, en general i podríem dir que per definició poc usades, respondrien a una actitud més
especulativa, a la voluntat de fixar una ordenació no sistemáticament obligada a
recolzar en el testimoni de la llengua viva.

5. Que possiblement no ho fóra, peró, quant a l'acceptació de les combinacions I + II, i que segurament no ho era pel que fa a la de les repeticions I + I i II + II, les quals respondrien a una déria de
sistematització logicista.
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3. LES COMBINACIONS TERNÁRIES
3.1. Descripció

Totes les combinacions considerades eren exemplificades (amb una excepció
que es veurá) mitjanÇant paradigmes verbals en principi complets: concretament,
de la conjugació del present d'indicatiu deis verbs que anirem indicant.
I. Combinacions exemplificades amb la conjugació del verb transitiu pronominal menjar-se. Eren tals que en cada combinació hi apareixia, a més deis ítems propis del carácter alhora transitiu i pronominal del verb, un datiu de benefici. Per
claredat d'exposició, distingirem entre
combinacions amb beneficiari de la i 2a persona singular, responent als esquemes:
{ET/US/ES) + EM + {EL/LA/ELS[+ac]/LES}
benef.
c.d.
pron.
i lEM/ENS/ES) ET + {EL/LA/ELS[+ac]/LES)
pron.
benef.
c.d.
Assenyalem-hi l'acceptació de seqüéncies del tipus I + II (ex.: «Jo me-te-la
menjo, ú ém menjo la tua, o de tu»).
36 combinacions amb beneficiari de la i 2a pers. plural, d'acord amb els esquemes:
{ET/US/ENS/ES} + ENS + {EL/LA/ELS[+ac]/LES/H0)
benef.
c.d.
pron.
i {EM/ENS/US/ES} + US + [EL/LA/ELS[+ac]/LES/HO}
pron.
benef.
c.d.
Aquí caldria destacar, a més de l'acceptació de combinacions amb seqüéncies I + II, l'assumpció de la possibilitat de combinacions amb I pl + I
pl i II pl + II pl (amb exemples com «Nosaltres nos-éns-éls menjam, ó éns
menjam els nostres») peró no amb I sing+I sing i II sing+II sing, que tanmateix eren seqüéncies acceptades com a combinacions bináries (vegeu
§2.1.III). De fet, peró, pel que fa a la possibilitat de I pl + I pl i de II pl + II
pl hi ha indicis que Petit devia vacillar, o almenys aixó és el que sembla indicar la circumstáncia que i'exemplifiqués per als casos {ENS ENS / US US) +
{LA/ELS[+ac]/LES} peró no, sense cap raó aparent d'exclusió, per als casos
{ENS ENS / US US} + {EL/H0} (cosa que explica el fet que fossin 36, i no
30
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pas 40 com es deduiria deis esquemes, les combinacions realment tingudes
en compte).
25 combinacions amb beneficiari de 3a pers. singular. D'aquestes, 20 amb el
beneficiari representat per la forma «i», que com ja hem dit Petit considerava
epéntesi de LI, d'acord amb l'esquema:
{EM/ENS/ET/US/ES} + UEL/LA/ELS[+ac]/LES/ + I (=HI[+dat])
benef.
pron.
c.d.
i les 5 restants presentant la seqüéncia LI+HO, d'acord amb l'esquema:
{EM/ENS/ET/US/ES} + LI + HO
benef. c.d.
pron.
25 combinacions amb beneficiari de 3a pers. plural, d'acord amb l'esquema:
lEM/ENS/ET/US/ES/ + ELS[+dat] + (EL/LA/ELS[1-ac]/LES/H0)
c.d.
pron.
benef.
II. Combinacions exemplificades amb paradigmes del verb transitiu portar i del
verb intransitiu anar, tractats tots dos com a pronominals i en tots dos casos construint-se característicament amb una forma EN. En concret:
3 combinacions amb EM en segona posició, exemplificades per als dos verbs i
amb el dit pronom de la persona, doncs, amb valor respectivament de complement directe i de beneficiari, segons l'esquema:
{ET/US/ES} + EM + EN
pron.
c.d./ origen
benef.
(ex.: «Tu te-me-én portas, o te-én portas á mi, desde assí» / «Tu te-me-én
vas, ó te-én vas pera mi, desde aquí»),
més 3 combinacions amb ET en segona posició, semblantment exemplificades
per als dos verbs i d'acord, dones, amb l'esquema:
lEM/ENS/ES/ + ET + EN
pron.
c.d./ origen
benef.
(ex.: «Jo me-te-én porto, ó me-én porto á tu desde aqui» / «Jo me-te-én vaj,
ó me-én vaj pera tu desde aquí»).
Aquestes combinacions s'adequaven a les condicions *I + I i *II + II, peró
il1ustraven, com acabem de veure, la coneguda acceptació de seqüéncies
I + II.
6 combinacions semblants a les anteriors, peró amb ENS i US en segona posi-
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ció i només exemplificades, en el seu cas, per al verb intransitiu i d'acord,
dones, amb els esquemes:
i
lEM/ENS/ES1 + US + EN
lET/US/ES/ + ENS + EN
pron.
benef. origen
pron.
benef. origen
10 combinacions amb EL i LA en segona posició, és clar que exemplificades
per al verb transitiu, d'acord amb l'esquema:
lEM/ENS/ET/US/ES1 + IEL/LA) + EN
pron.
origen
c.d.
(ex.: «Éll, ó élla se-la-án porta, ó se-én porta á élla, desde allí»)
No veíem cap raó, altra que l'oblit o la desestimació per obvietat, per explicar
que Petit no hagués tingut en compte, junt amb aquestes l 0, les 10 combinacions homólogues amb ELS[+ac] i LES en segona posició.
10 combinacions amb els beneficiaris de 3a persona en segona posició, exemplificades per al verb intransitiu d'acord amb l'esquema:
(EM/ENS/ET/US/ES} + 1LI/ELS l+datl / + EN
pron.
benef.
origen
(ex.: «Jo me-li-én vaj, ó me-én vaj pera éll, ó élla desde assi» / «Vosaltres
vos-éls-én anau, ó us-én anau pera élls, ó éllas desde aquí»)
5 combinacions amb la seqüéncia EN+HO, hen segur exemplificades amb el
paradigma del verb transitiu, d'acord amb l'esquema:
{EM/ENS/ET/US/ES} + EN + HO
pron.
origen c.d.
(ex.: «Jo me-n'hu porto, ú me-én porto assó»)6

III. Combinacions exemplificades amb paradigmes del verb intransitiu pronominal quedar-se, amb preséncia característica d'un pronom HI locatiu. Eren 32
combinacions, d'acord amb els esquemes següents:

a) lET/US/ES1 + (EM/ENS) + HI b) lEM/ENS/ES1 + {ET/US} + HI
pron.

benef.

loc.

pron.

benef.

loc.

c) {EM/ENS/ET/US/ES} + {LI/ELS[+dat]} + HI
pron.
benef.
loc.
(ex.: «Tu te-l'hi quedas, ó te-li quedas aquí» / «Jo me-éls-hi quédo, é ém
quedo pera élls, ó éllas assi»)
6. No sembla que Petit veiés cap problema en relació amb la combinació EN+HO. Altrament, remarquem que, d'acord amb Mascaró (1986: 139), ara donarrem 'lo me n'ho porto peyó Jo me n'ho em-

porto.

LES COMBINACIONS DE PRONOMS FEBLES EN LA «GRAMÁTICA CATALANA»...

339

Notem que les combinacions a) i b) se cenyeixen a les condicions *I + I i *II
+ II, i també que les b) comporten l'acceptació de seqüéncies I + II. En relació
amb c) cal remarcar que Petit distingia no només funcionalment, sinó també gráficament, les combinacions amb ELS [+dat] + HI [+loc] de les combinacions, ja
considerades a 53.1. I c, amb ELS[+ac] + I(=HI[+dat]).
IV. Combinacions amb preséncia, com les anteriors, de HI locatiu, peró construides amb verbs transitius.
Comentant les combinacions amb ELS[+dat] de qué hem donat compte a
53.1. III c, Petit indicava la possibilitat —excepcionalment, sense exemplificar-la
mitjanÇant paradigmes— que combinacions de semblant aparenta peró en el seu
cas amb ELS[+ac] (i també, per extensió natural, amb EL, LA i LES) es donessin
amb verbs transitius. De fet, a través de només dos exemples («Jo me-éls-hi
dexo», «Tu te-éls-hi dexes») es referia amb prou claredat, peró fent ús d'un procediment inusual, a les 20 possibilitats combinatóries representables per l'esquema següent:
{EM/ENS/ET/US/ES) + {EL/LA/ELS[+ac]/LES} + HI
pron.
c. d.
loc.
6.1.

Observacions i comentaras

D'acord amb l'exposició anterior, les combinacions ternáries descrites per Petit eren 195. Si a més de les positivament descrites també consideréssim ateses les
que deixava de banda per mer oblit o amb incoheréncia interna, que són les que
respondrien als esquemes {ENS ENS / US US} + {EL/H0} i
{EM/ENS/ET/US/ES} + (ELS[+ac]/LES} + EN, podríem admetre que el nostre
autor donava compte de 209 combinacions de tres pronoms.
Prenent com a referéncia les possibilitats contemplades per la fórmula de
Mascaró (1986: 138),7 es podria dir que les combinacions ternáries «desateses»
per Petit són les 36 que corresponen als esquemes següents:
ES + {ET/US } + {EM/ENS}
ES + {ET/US/EM/ENS} + {LI/ELS[+dat]}
{ET/US} + { EM/ENS } + {LI/ELS [+dat] }
ELS[+dat] + {EL/LA/ELS[+ac]/LES} + {EN/HI}
7. Vegeu l'Apéndix.
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e) {LI/ELS[+dat]} + EN + {HO/HI}8
J) {EL/LA/ELS[+ac]/LES} + EN + HI
Remarquem, peró, que preses com a seqüéncies, com veurem,
algunes de les combinacions a) s'incloien dins les de 6 descrites per l'autor;
algunes de les combinacions d) i e), dins les combinacions de 5;
totes les combinacions de f), dins les combinacions de 4, de 5 i de 6.
III. Altrament, com ja hem anat indicant, Petit acceptava la possibilitat de combinacions ternáries amb seqüéncies no admeses en l'actual catalá central normatiu
dones, excloses per la dita fórmula de Mascaró. Ens referim a
les 28 combinacions que incorporaven seqüéncies I + II, d'acord amb l'esquema:
{EM/ENS} + {ET/US } + {EL/LAIELS[+ac]/LES/EN/HI/HO}
les 10 combinacions (de les quals exemplificava, en realitat, només 6) que suposaven l'assumpció de seqüéncies II pl + II pl i I pl + I pl, d'acord amb l'esquema:
{US US / ENS ENS} + {EL/LA/ELS[+ac]/LES/HO)
IV. Si el nombre de combinacions ternáries contemplades per la fórmula de
Mascaró (1986: 138) (incloent-hi, ben segur, les que comporten la seqüéncia
EN+HO acceptada per Petit) és de 192, 9 i tenint en compte que, d'aquestes, Petit en deixava de descriure 36, el nombre de les censades pel nostre autor que s'acordarien amb l'actual sistema normatiu del catalá central fóra de 156. Es pot dir
que la xifra és, si més no, meritória.

4.

L ES COMBINACIONS DE Q UATRE

4.1.

Descripció

Talment com si després de l'ámplia i esforlada descripció de les combinacions
ternáries Petit hagués considerat excessiu prosseguir en una línia semblant, la seva
Insistim que Petit donava per bona, en general, la seqüéncia EN+HO; pel motiu que fos, peró,
no prenia en consideració aquestes combinacions e).
Vegeu l'Apéndix.
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exposició de les combinacions de quatre pronoms era molt limitada, arbitráriament restringida a un únic tipus sintáctic de combinació, i en aparenta orientada,
doncs, a Ilustrar la possibilitat de les dites combinacions sense cap pretensió
d'exhaustivitat. Per a l'exemplificació feia ús del paradigma del present d'indicatiu del verb transitiu pronominal portar-se, de fet tractat per a l'ocasió, com es pot
deduir de les perífrasis que donava de les expressions amb quatre clítics, com a
doblement pronominal, és a dir, amb un segon clític, EN, lexicalitzat (portarTotes les combinacions considerades prenien un pronom [+ac] en segona
posició, així com un HI alatiu en la darrera, segons l'esquema
(EM/ENS/ET/US/ES1 + (EM/ENS/ET/US/ES/EL/LA/ELS[+ac]/LES1 +
pron.
c.d.
+ EN + HI
pron. alatiu
tanmateix sotmés a les condicions "I + I i *II + II, perú no pas a la condició "I +
II. Aixó suposa que el nombre de combinacions descrites era de 32.
4.2. Observacions i comentaras

L'acceptació de l'ordre I + II comportava, ben segur, que al costat de combinacions amb II + I acordades amb l'esquema {ET/US} + {EM/ENS} + EN + HI
(ex.: «Tu te-me-n'hi portas; ó te-én portas á mi allí»), Petit també donava per bones 4 combinacions amb I + II d'esquema {EM/ENS} + (ET/US/ + EN + HI (ex.:
«Jo me-us-én-hi porto; ú me-én porto á vosaltres alli»).1'
Deixant de banda les referides 4 combinacions amb I + II, és clar que les restants 28 es poden incloure dins les contemplades per la fórmula de MASCARÓ
(1986: 138). Tenint en compte que, segons la dita fórmula, les combinacions quaternáries morfológicament possibles són 280, 12 es dóna el cas que pel que fa a tals
combinacions Petit es limitava a descriure exactament un 10 % de les que ara
considerem normatives en catalá central.
Actualment parlaríem del verb emportar-se('n). Sembla difícil de decidir si les formes descrites per Petit eren, sense prefix, realment vives, o si responien a un mer voluntarisme de gramátic.
Per pur lapsus, no sabem si de l'autor o de l'edició, l'expressió «Jo me-te-n'hi porto» es Ilegeix acompanyada de la paráfrasi «ú me-én porto á éll allí» (cf. P ETIT 1998: 575).
12. Vegeu l'Apéndix. En la xifra de 280 s'hi inclouen, una vegada més, les que contenen la seqüéncia EN+HO, que, com hem anal indicant, era acceptada sense reticéncia per Petit.
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III. A efectes d'inventari, les 252 combinacions de quatre pronoms «desateses»
per Petit podrien ser objecte del següent recompte, verificable sense excessives
molésties per al lector:
38 combinacions amb preséncia de LI;
114 combinacions amb preséncia de ELS[+dat];
32 combinacions amb preséncia seguida de ES

+ {ET/US/EM/ENSI +
{ EL/LA/ELS [+ac]/LES};
32 combinacions amb presencia seguida de {ET/US} + {EM/ENS} +
{EL/LA/ELS [+ac] /LES};
12 combinacions amb preséncia de HO que no contenen LI ni ELS[+dat];
totes les combinacions amb preséncia de ES + {ET/US} + {EM/ENS /, i particularment, dones, les 24 d'aquestes que no contenen LI, ni ELS[+dat], ni
HO.

5. LES COMBINACIONS DE CINC
5.1.

Descripció

I. Pel que fa a les combinacions de cinc pronoms, Petit continuava explotant el
filó que li proporcionava el paradigma del present d'indicatiu del verb transitiu
doblement pronominal portar-se'n. De manera que les combinacions considerades, que en cap cas no incloien la preséncia de HO, se cenyien a l'esquema:
{EM/ENS/ET/US/ES} + {EM/ENS/ET/US/LI/ELS[+dat]} +
pron.[1]
benef. [2]
+ {EL/LA/ELS[+ac]/LES} + EN + HI
c.d.
pron. alatiu
Amb el benentés que les seqüéncies [1] + [2] no estaven, com de costum, restringides per la condició "I+II pera sí, bé que d'una manera parcial, per les condicions *1+1 i "II+II. En concret, resultaven excloses les del tipus I pl + I sing/pl
i II sing + II sing/pl, mentre que, pel que fa a les deis tipus I pl + I pl i II pl + II pl,
Petit només donava compte, sense coheréncia interna, de les combinacions amb
[1] + [2] + { LA/LES} (ex.: «Nosaltres nos-éns-ála-n'hi portam; ó nos-éns-ála-án
portam alli»; «Vosaltres vos-us-álas-n'hi portau, ó vos-us-álas-án portau allí»),
peró no de les combinacions amb [1] + [2] + { EL/ELS[+ac] }.
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II. L'aspecte més interessant de les combinacions de cinc de Petit és el fet que hi
apareguessin, d'una manera ben sistemática, les seqüéncies diguem-ne valencianes del tipus LI + {EL/LA/ELS[+ac]/LES) (ex.: «Jo me-li-él-n'hi porto; ú me-liél-ne porto alli» / «Tu te-li-la-n'hi portas; o te-li-la-án portas alli»; etc.)," l'existéncia de les quals l'autor havia ignorat en exposar les combinacions bináries,
ternáries i quaternáries. Creiem que la qüestió mereix no ser despatxada com una
simple mostra d'incoheréncia, sinó que ens podria fer pensar en la hipótesi d'una
mena de consciéncia estructural potencial o implícita de la seqüéncia LI + III
[+ac,+det] en els parlants que l'han substituida per III [+ac,+det] + HI [+dat] en
el cas diguem-ne corrent de les combinacions bináries i ternáries, que els permetria de realitzar-la en les combinacions de més pronoms, facilitada per la condició
esforÇada d'aquestes.
5.2. Observacions i comentaris

Les restriccions *I sing + I sing/pl i *II sing + II sing/pl comporten que, de les
120 combinacions permeses per l'esquema de §5.2.I, cal suprimir-ne 24. De les 96
que aixó suposa cal eliminar-ne 4 més, degudes al ja esmentat oblit de les del tipus
pl + I pl / II pl + II pl) + {EL/ELS[+ac]} + EN + HI, per obtenir les 92 combinacions de cinc pronoms positivament descrites per Petit.
Tenint en compte que, d'aquestes 92 combinacions,
20 contenien les seqüéncies bináries «valencianes» LI + IEL/LA/ELS[+ac]/
LES);
16 contenien seqüéncies no cenyides a la condició *I+II;
c) 4 contenien seqüéncies bináries dels tipus ENS + ENS, US + US;
resulta que Petit només descrivia 52 combinacions de les que acceptaria l'actual
norma del catalá central.
III. Com que, d'acord amb la fórmula de Mascaró (1986: 138), les combinacions
normatives alludides són 228," el nombre de les «desateses» pel nostre autor s'eNotem que, en donar les paráfrasis explicatives d'aquestes combinacions de cinc, l'autor feia
aparéixer combinacions de quatre amb LI + IEL/LA/ELSI+acYLESI de qué no havia pas donat
compte en l'exposició ad hoc.
Vegeu l'Apéndix.
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leva a 176. No ens entretindrem, aquí, a donar-ne els esquemes, peró el que sí que
podríem fer és observar que 20 d'aquestes combinacions són tals que inclouen
una seqüéncia EN + HO que Petit, en principi, hauria pogut exemplificar sense
cap mena d'inconvenient amb el seu verb portar-se'n.
6.

LES COMBINACIONS DE SIS

6.1. Descripció
El present d'indicatiu del verb portar-se'n era de nou aprofitat pel nostre autor per exemplificar les que qualificava, sense consisténcia 15 peró, potser, amb un
punt d'eufória, d'«únicas Enclíticas Compostas de sis Simples».' De fet, les combinacions ara adddides se cenyien a un esquema que en esséncia només diferia del
de les de cinc per la introducció d'un segon beneficiari. Tanmateix, aixó suposa
que Petit treia partit per primera vegada, en les seves combinacions, de la possibilitat de seqüéncies del tipus ES + II + I (bé que arbitráriament reduides a ES +
II sing + I sing), segons l'esquema:1'
ES + ET + EM + (EL/LA/ELS[+ac]/LES) + EN + HI
pron. benef. benef.
pron. alatiu
c.d.
Més que donar importáncia a aquesta reducció, el que segurament convindria
és subratllar que la circumstáncia d'haver d'introduir seqüéncies amb ES i dos datius de benefici de la i 2a persona obligava automáticament Petit a privilegiar l'ordre II + I sobre l'ordre I + II, i aixó a diferéncia del que havia semblat donar sistetnáticament per bo per a les combinacions de cinc o menys pronoms, que
consistia en una admissió conjunta de II+IiI+II, tanmateix sempre sotmesa a
la condició que el primer pronom actués com a lexicalitzat i el segon com a beneficiari. Dues notes més:
a) Per bé que, d'acord amb el que havia fet per a les combinacions de cinc, Petit

també hauria pogut prendre en consideració, sense moure's de l'esquema funSi més no perqué, per a un lector mínimament atent, resulta obvi que els exemples de combinacions addutts es podrien fácilment completar amb d'altres que se'n diferenciarien per una senzilla
substitució de EM per ENS i de ET per US.
Vegeu PETIT (1998: 583).
17. Potser sobra precisar que aquest esquema comporta que el paradigma emprat es recluía a les
formes de 3a persona, aixó sí, singular i plural, i, dones, amb dues representacions, amb ES.
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cional escollit, combinacions amb un beneficiari de 3a persona,' probablement es va abstenir de considerar-les perqué tals combinacions, per mor de la
presencia conjunta de pronoms acusatius i datius de 3a persona, foren d'alguna manera d'una exemplificació més obscura que les del tipus adduit, amb ES
+ II + I + III[+ac,+det].
Un cop fixat el dit esquema, és obvi que la presencia obligada de
III[+ac,+det] excloYa qualsevol possibilitat de prendre en consideració combinacions de sis pronoms amb presencia de HO.

6.2.

Observacions i comentaris

I. Segons la fórmula de Mascaró, les combinacions de sis possibles són 96.'9
Si descartávem la possibilitat, de fet no realitzada, que Petit hagués admés
combinacions amb LI+III[+ac,+det], i doncs donant acronológicament per
bo que s'hauria pogut cenyír sense problemes al que ara és norma en el catalá
central, podríem dir que les combinacions per ell «desateses» són les 92 següents:

c)

44 de les 48 que responen a l'esquema (ES + II + I / ES + II + ELS[+dat] / ES
+ I + ELS [+dat] / II+I+ELS [+dat] + {III [+ac,+det] } + EN + HI
les 32 que responen a l'esquema ES + II + I + ELS[+dat] + {III[+ac,+det]} +
{EN/HI}
les 16 que reponen a l'esquema ES + II + I + {LI/ELS[+dat]} + en + {HI/H0}

II. A títol d'homenatge, i per concloure, ens plau de reproduir íntegrament el
text en qué Petit es complaYa, en simpática demostració de facultats, a verificar
per al lector com arribaven a ser «ingeniósas» les «Enclíticas Compostas de sis
Simples». Amb la seva notable ortografia, feia així:
«Jo, per egzémple, ting de enviar dos cartas á Barcelóna; y, sabend que un amig méu
se-n'hi va; so es, va desde assi allí: él vaj á trobar, y li encarrego que porte pera mi, desde
assi á Barcelona las dós referidas cartas. Aquest amig, havend-se-li frustrad lo anar á Barcelona: busca un borne de sa satisfagció que se-la-n'hi2° porte, y ém diu: Que nó ha pogud anar á Barcelona, ni portar-hi las cartas mias; peró que Fulano se-te-me-las-n'hi portará; so es, portará personalment en si matéx (se) pera tu y pera mi (te-me) las cartas (las)
Amb ELS[+dat], sense cap mena de dubte; peró també amb LI, en la mesura que, com hem
vist per a les combinacions de cinc, l'autor podia acceptar les seqüéncies LI + III[+ac, +det].
Vegeu l'Apéndix.
20. Aquí hi ha, evidentment, lapsus, no sabem si de l'autor o de l'edició.
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desde assi (ne) fins alli (hi) es á saber á Barcelona, que es el destino conegud deis dós
amigs, y del portador».21

APENDIX

Mascaró (1986: 138) donava una fórmula —que ell anomenava «filtre»— a
través de la qual es pot esbrinar quines i guantes són les . combinacions de dos a set
pronoms febles, morfológicament determinades, en ordre fix i independents de la
seva posició respecte al verb, que admet la norma actual del catalá central. La següent:
ES + fET/US) + (EM/ENS) + HELS[+dat] + (EL/LA/ELS[+ac]/LES),)/LI) +
EN + (HO B/HI) amb A<–>-B, condició que indica la impossibilitat de concurréncia amb HO dels pronoms acusatius determínats
Aquesta fórmula contempla una combinatória de set possibles posicions per a
les combinacions de qualsevol nombre de pronoms que no continguin LI, junt
amb una segona combinatória de sis posicions possibles per a les combinacions
amb LI. Essent oc=1, amb a=4; p=3, amb b=2; 7=3, amb c=1, els nombres que es
corresponen amb el fet que, pel que fa a la primera combinatória, cal considerar
una posició de 4 elements, 3 de 2 elements i 3 de 1 element; i essent P=3, amb b=2;
7=2, amb c=1, els nombres que reflecteixen que per a la segona convocatória, de
combinacions amb LI fix, n'hi ha prou a considerar 3 posicions de 3 elements i 2
de 1 element; i tenint en compte, encara, que la condició A<–>-B només afecta la
primera combinatória; aleshores, si anomenem, per a les combinacions de N= 2,
3,4,5 i 6 pronoms,
C 1 = nombre de combinacions de la la combinatória prescindint de A<–>-B
C F = nombre de combinacions excloses per A<–>-B
CiF = C - C
21. Aquest text magnífic és un extraordinari precedent del molt més concís que uns 170 anys després ens va oferir Sola (1973: 56) per fi-lustrar semblantment un exemple de combinació de sis --en el
seu cas, de «se te me li n'hi posará tres»— que feia: «Aquell amic nostre (te, me) és capas de posar-se
a casa (hi) tres parents (n) del senyor Pere (fi)». Es veu que alguna cosa deu tenir a veure amb els amics
i el futur (d'indicatiu), aixó de les combinacions de sis. I ja que parlem d'amics, permeteu-me que us
digui com em reta que a En Petit, disposant com disposava d'un instrument tan fi com el verb portarse'n, no se li hagués acudit de batre el récord de totes les combinacions amb un exemple de set tan ciar
com, entre altres possibles i respectant l'ortografía seva, «se-te-me-éls-la-n'hi portará».
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C ii = nombre de combinacions amb LI
CN
CII = nombre total de combinacions de N elements
no és difícil comprovar que aquests nombres es poden calcular mitjanlant les expressions polinómiques que figuren en la taula (a la plana següent):
Per a les combinacions de set, la condició A<—>-B equival a considerar la setena posició només ocupada per HI, de manera que, en el seu cas amb a=1, a=4;
3=2, b=2; y=4 i c=1, es té que:
= ( 13 7 ) a b2 c4
24

=
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