
La focalització dels 
complements pronominals 

A quest hrcu trchall prctfn solamen1 de musirar 
les diferents solucions grnmatic;ils ;imh les 

q i ~ ~ i l s  focalitzem els complemcnis d'nhjcctci del vcrh 
en el cas dels verhs transitius, 6s a dir. arnh un com- 
plement acusatiu. i eii el cas dels vcrhs que dcmiinen 
un complemeiit d'objecte introduit per una prcposi- 
ció (esseiicialmeiit. o. rri i rlc).  

La focalit7.acici (o rematiti.ació) del com[ilcnicnt 
acusatiu representa1 per un pronoiii feblc es rc;ilitLn 
amh el reforc del pronotn fort precedit per In prcpo- 
sició o. Dit riltranient. no és possihlc dc rcprcscnttir 
un c«mplement acusatiu per iiiitja d'un pr«ii«m fort 
(precedit per la preposició o) sin6 coin a refi~rc del 
pronom Iehlc. i en tots els casos aquest reforg servcix 
pcr a localilziir el ccimplement. Vegem la diferencia 
entre les ducs oracions següents: 

(1) M'estima. 
(2) M'estinia a mi 

Per mitja de la primerii onició s'indica siniple- 
nient una acció: una pcrsonii (cl siibjecte. sohreentks) 
estima la persona que parla. En I;r segcins. en canvi. 
s'indica que és precisament a la persona que parla (a  
mi) i ni, a una altra persona. que estima la pcrsona 
reprcscn1;rda pel siibjecte. És hen evident. d'allrn 
banda. que In dohle representació del complcmeni 
acusatiu. pcr miij; del prcinom fehle i del fori. no 
coiistitueix cap mcna dc rcdundincia. 

Ara. si. d'una manera mccanicn, consiruim dues 
oracions aniloeues a les anteriors amh cl verh 
pr,nvc1r, que demana (en un dels seus usos) un cnm- 
plemcnt d'ohjccle introdiiit per la preposició mi, rih- 
teniin el rcsullal següent: 

(3) Hi pensii. 
(4)  *Hi pensa en mi 

És ficil d'adoniir-se que aquesta operacici niecini- 
ca no Iia donat. i i i  de brin tros. un resultat miiiiina- 
meiit satisfaclori. 

En primer Iloc. cal veure <lue no podrícm usar I'o- 
ració (.?) en tots els casos en que farieni servir (1) (si 
en lloc de pcrisar es tract6s d'csiimar). pcrqui: el pro- 
nom dc primera persona crint; m2s inf(irniaci6 que 
no el pronom adverhial. que té un sienificat niolt niés 
ampli. N o m h  en un contcxl que no atlmcli.~ alires 
intcrpretacions (3) podriii ser l'e<luivalrnt de (1 ) .  
Comparem: 

(S) Si parla de mi Cs perqiit: ni'estinia 
( 6 )  Si parla de mi és pcrqui. Iii pensa. 

En tols rls altres casos. 6s a dii-. aquells eii que I'aii- 
tecedent no fos tan iiicoiifusilile com ho 6s eri (S) i ( 6 ) .  
l'equivaleiit de ( 1 )  seria. ncccssarinmcnl. :imh I'ús del 
proiioiii fort (prcccdii pcr la prepusici6): 

(7) Pensa en mi 

1. coiii és beii rvidciit. I'oracih (1). ohlinguda 
niecinicament a partir de (2). 6s tiitalmenl rehuijable 
no solanieiil pcr la scv;~ ccindició redundiint sin6 per- 
que i i i  forma par1 de la Ilengua real. 

Cnm iihiindríem. doncs. una oració enilitica. amb 
el complcmcni I«cnlilz;it. equiparable a (?)? Caldria 
rcciirrcr necessiriament a la inversió sesüent: 

(8) En mi. pensa! 




