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1. Introducció
Amb aquestes ratlles, pensant so-

bretot en l’àmbit normatiu, volem fer
una petita contribució a l’estudi dels
possessius en català, amb la idea
d’obtenir més clarícies per a poder
analitzar amb detall un problema
complex. Com se sap, els autors de
gramàtiques normatives, llibres d’es-
til i obres equiparables detecten en
la prosa escrita d’avui possessius que
—dit ràpidament— caldria evitar. En
general, aquests treballs donen ins-
truccions generals que, si bé és cert
que no deixen de fer una funció
orientadora, encara són poc precises.
L’estudi més extens que hi ha avui és
el de Solà, que ell mateix, de tota
manera, ha presentat com a força
provisional.1

La contribució de detall que es
pretén fer amb aquest paper consis-
teix a indicar que hi ha dos factors,
assenyalats precisament per Solà,
que, combinats —i això és el que
s’intenta d’aportar com a nou—, de-
terminen en bona mesura l’accepta-
bilitat de les construccions amb pos -
 sessiu. Lògicament, hi ha altres
factors, indicats també per Solà ma-
teix, que cal tenir en compte —com
ara la presència o absència, en el pos-
sessiu, de la marca [+ humà]—, però
ara els deixarem de banda. El feno-
men és certament prou més complex
del que podria deduir-se de la lectura
d’aquests paràgrafs. Cal fer notar, a
més, que els judicis d’acceptabilitat o
naturalitat que fem en aquest treball
es basen fonamentalment en la intuï-
ció, que —val a dir— en aquest punt
coincideix bàsicament amb la que
mostra l’article de Solà. Dit d’una
altra manera: si el lector d’aquest
paper no comparteix, en línies gene-
rals, la valoració intuïtiva que fa Solà
de la legitimitat o il·legitimitat d’al-
gunes construccions (i això no vol dir

necessàriament compartir la teoritza-
ció que se’n faci), pensem que tam-
poc no coincidirà amb els judicis
d’acceptabilitat que farem aquí. Per
això les nostres disquisicions li seran
segurament molt poc útils.  

2. Estructures bàsiques
Les construccions amb possessiu a

què ens referirem són les construc-
cions no estatives (en principi, doncs,
les que no denoten possessió pròpia-
ment dita).2 Seguint teoritzacions ja
conegudes, partirem de la idea que el
possessiu és interpretable com a
forma superficial d’un pronom en cas
genitiu. Fem nostres, així, els concep-
tes següents. El subjecte de la frase
La seva intervenció no va aclarir res
es compon d’un article, un possessiu
i un nom deverbal. Aquest subjecte
admet, almenys des del punt de vista
estrictament nocional, la paràfrasi (el
fet d’) intervenir ell. Per això es diu
que el possessiu de la frase és un ge-
nitiu —correspon a una forma decli-
nada del pronom ell— i, a més, que
és un genitiu subjectiu: fa de «sub-
jecte» del nom deverbal intervenció.
En una altra frase, el genitiu podria
ser objectiu: llavors faria d’objecte —
de complement directe— del nom
deverbal. Aquest seria el cas del pos-
sessiu de la segona frase d’aquesta
seqüència coordinada: El castell està
molt abandonat i la seva reconstruc-
ció és massa cara [= Reconstruir el
castell és massa car ]. 

Els dos factors que Solà posa en
joc en relació amb aquesta qüestió
són els següents. En primer lloc, Solà
indica que el possessiu és més natu-
ral quan és un genitiu subjectiu que
no pas quan és un genitiu objectiu.
En segon lloc, assenyala que el pos-
sessiu és més natural quan forma
part del subjecte que no pas quan
forma part del predicat. Aquí —sense

entrar en contradicció amb les con-
clusions de Solà, sinó més aviat de-
senvolupant-les— defensarem que la
clau de la «naturalitat» —o part de la
clau— podria ser la combinació de
tots dos factors. (Molts dels exemples
que farem servir són de l’estudi de
Solà; no ho indicarem necessària-
ment.)

2.1. La construcció 1: sub-
jecte-subjecte

Distingirem, de cara al nostre
propòsit, quatre construccions bàsi-
ques. La primera és la d’una oració
com La seva intervenció en el debat
no va aclarir res. En aquesta seqüèn-
cia, el possessiu és un genitiu subjec-
tiu i, a més, el conjunt format pel
possessiu i el nom que el possessiu
acompanya és el subjecte de l’oració
(també pertany al subjecte el sintag-
ma en el debat, però ara això no és
rellevant). Direm, per simplificar, que
el possessiu és subjecte del nom i que
el conjunt (possessiu + nom) és sub-
jecte de l’oració i, d’aquesta manera,
també amb intenció simplificadora,
anomenarem aquesta estructura
construcció de subjecte-subjecte.

2.2. La construcció 2: objec-
te-subjecte

La segona construcció és la del
segon membre de la seqüència coor-
dinada següent, ja adduïda abans: El
castell està molt abandonat i la seva
reconstrucció és massa cara. En
aquest cas, d’una banda, el possessiu
és genitiu objectiu; de l’altra, el con-
junt format pel possessiu i el nom
que el possessiu acompanya és, com
abans, el subjecte de l’oració. Direm,
per simplificar, que el possessiu és
objecte del nom i que el conjunt
(possessiu + nom) és subjecte de l’o-
ració i, d’aquesta manera, també
amb intenció simplificadora, anome-

1. Joan Solà, «Ús dels possessius», dins el seu volum Sintaxi normativa: estat de la qüestió, 2a edició, corregida i augmentada, Barcelona,
Empúries,1994, pp. 141-161. Són també de gran interès els treballs d’Albert Jané publicats recetment en aquesta revista: «Sobre el complement del
nom», Llengua Nacional, núm. 33 (hivern del 2000), pp. 19-24; i  «Més sobre el complement del nom»,  Llengua Nacional, núm. 34 (primavera del
2001), pp. 11-13. També, encara que tracten de qüestions més generals, la sèrie d’articles de Jaume Vallcorba i Rocosa publicats al mateix lloc (núm.
28-32) amb el títol «Les interferències en els adverbials en i hi i les substitucions esgarriadores». Ens sembla que el que sostenim en els paràgrafs
que segueixen no contradiu els punts de vista de Jané ni de Vallcorba i Rocosa, sinó que en tot cas els complementa.
2. Sobre la distinció entre possessius estatius i possessius no estatius, vegeu Sebastià Bonet i Joan Solà, Sintaxi generativa catalana, Barcelona,
Enciclopèdia Catalana, 1986, pp. 267-276.
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narem aquesta estructura construc-
ció d’objecte-subjecte.

2.3. La construcció 3: sub-
jecte-objecte

La tercera construcció és la de la
frase Aquests comentaris provoca-
ran la seva desesperació. En aques-
ta se qüència el possessiu és genitiu
subjectiu; el conjunt format pel
possessiu i el nom que el possessiu
acompanya, complement directe
de l’oració. Direm, també per sim-
plificar, que el possessiu és subjec-
te del nom i que el conjunt és ob-
jecte de l’oració. Ano me  narem
aquesta estructura construcció de
subjecte-objecte.

2.4. La construcció 4: objec-
te-objecte

La quarta construcció és la que es
correspon amb l’oració relativa de la
cadena següent: El diccionari és una
eina imprescindible, amb noves locu-
cions i un índex que facilitarà la seva
localització. Ara el possessiu és geni-
tiu objectiu, i el conjunt és, com en la
construcció anterior, complement di-
recte de l’oració. Direm que el pos-
sessiu és objecte del nom i que el
conjunt és objecte de l’oració. La de-
signació que farem servir per a la
construcció és la d’objecte-objecte.

3. Hipòtesi i comentaris
La hipòtesi forta —que és la que

l’autor d’aquestes ratlles s’inclina a
defensar— és que, d’aquestes qua-
tre construccions, l’única que accep-
taria amb naturalitat qualsevol par-
lant —de l’àrea territorial que sigui, i
de la formació i edat que sigui— és la
primera, la de subjecte-subjecte.
Una hipòtesi més tova admetria
també, però sense pretensió de vali-
desa universal, la tercera, la de sub-
jecte-objecte. 

Una idea complementària és que
la construcció 4, la d’objecte-objecte
—que, tal com l’hem donada (és a
dir, amb possessiu), no considerem
acceptable—, és l’única que, en
canvi, sí que és natural amb el pro-
nom en. L’exemple que hem donat,
doncs, sí que «funcionaria» reformu-
lat així: El diccionari és una eina im-
prescindible, amb noves locucions i
un índex que en facilitarà la localitza-
ció. (Potser hauríem de dir llavors
que, en rigor, el pronom en no subs-
titueix aquí cap sintagma preposicio-
nal —com es diu en les gramàti-
ques—, sinó un sintagma nominal:

un complement directe, doncs.)
La inacceptabilitat de moltes de

les frases amb possessiu que Solà
dóna com a poc naturals —no les
podem reproduir totes ara— pot atri-
buir-se, així, al fet que són construc-
cions del tipus 2, 3 i 4. De la mateixa
manera que la inacceptabilitat d’al-
gunes de les frases amb el pronom
en que Solà també dóna com a poc
naturals pot imputar-se a la cir-
cumstància que no són construccions
del tipus 4. Així, la frase (referint-nos
a un arquitecte) La seva reconstruc-
ció del palauet Albéniz és millor que
la d’Argullol (exemple 13b de la p.
149) és natural perquè es correspon
amb l’estructura de tipus 1 (subjecte-
subjecte), mentre que (referint-nos a
un palau) la frase La seva reconstruc-
ció costarà dos-cents milions (exem-
ple 12b de la p. 148) és menys natu-
ral perquè es correspon amb
l’estructura de tipus 2 (objecte-sub-
jecte). També és de tipus 2 la frase El
seu eixamplament [de la carretera]
resultarà massa car, o aquesta altra:
La seva reparació [del cotxe] és im-
possible. Igualment, en la frase La
convocatòria [de la reunió] no me
n’agrada (exemple 15c, p. 152) és
il·legítim el clític perquè l’oració no
es correspon amb l’estructura de
tipus 4 (és de tipus 2 —objecte-sub-
jecte—, i això explica per què tampoc
no hi funciona el possessiu), com és
també il·legítim el clític, per la matei-
xa raó (no és del tipus 4), en la frase
Per bona que en fos la seva intenció
(exemple 27b de la p. 50). 

Hem indicat que una hipòtesi
més tova admetria com a normal la
construcció 3, la de subjecte-objec-
te. Efectivament, molts catalanopar-
lants no la troben particularment es-
tranya. Caldria analitzar-la amb
detall, perquè potser l’acceptabilitat
depèn en part dels verbs concrets. El
que convé dir per ara és que, en
qualsevol cas —i això ens sembla
significatiu—, sovint aquesta estruc-
tura resulta més natural (i més ac-
ceptable) si se substitueix el posses-
siu per un datiu, que hem de
considerar, llavors, un datiu que fa
de subjecte del nom deverbal (un
datiu subjectiu ). Podem convertir la
frase Aquests comentaris provoca-
ran la seva desesperació en la frase
Aquests comentaris li provocaran
(la) desesperació. Pensem, així, que
és adequada la frase La pluja li ha di-
ficultat l’accés al recinte, i no La
pluja ha dificultat el seu accés al re-
cinte. També és adequada la frase El

governador no els ha permès la ma-
nifestació, i no El governador no ha
permès la seva manifestació. I ho és
L’acord li va possibilitar l’entrada al
consell d’a  d    mi  nistració, i no (o pot-
ser no tant) L’acord va possibilitar la
seva entrada al consell d’adminis-
tració.

4. Disquisició final (sobre
possessius estatius)

Les construccions amb possessiu
estatives són les construccions en
què el possessiu, dit simplificada-
ment, té funció possessiva. Solà (p.
144, 6a) dóna com a poc natural l’e-
xemple Contemplàvem els núvols
amb tota la seva bellesa, exemple de
construcció estativa que ara modifi-
carem d’aquesta manera: Contem -
plàvem l’actriu amb tota la seva be-
llesa. Tots dos exemples ens semblen,
com a Solà, poc naturals. Fixem-nos,
però, que si el conjunt la seva belle-
sa es troba en posició de subjecte,
en surt una frase (més) natural: La
seva bellesa ens va deixar enlluer-
nats. Podríem dir llavors que, com
amb el cas de les construccions de
possessiu no estatives que conside-
rem acceptables, també aquí —amb
les construccions estatives— s’han
satisfet totes dues condicions i, per
tant, ens trobem davant una estruc-
tura de subjecte-subjecte: el conjunt
la seva bellesa és subjecte de l’oració,
i el possessiu és subjecte de bellesa. 

És clar que no és gens obvi —i
potser no gens intuïtiu— que seva
sigui subjecte de bellesa (més aviat,
almenys per als paràmetres de la
gramàtica tradicional, semblaria
lògic sostenir el «contrari»: que be-
llesa és subjecte de seva), però pen-
sem que no es tracta de cap idea
agosarada: ja Bonet-Solà, fa quinze
anys, van referir-se a la possibilitat
que els possessius fossin considerats
subjectes —almenys subjectes confi-
guracionals— del nom que acom-
panyaven.3

Si admetéssim que el possessiu
d’un conjunt com la seva bellesa
és subjecte del nom que especifica
—sub  jecte superficial, si més no—,
potser la condició «ser construcció
del tipus subjecte-subjecte», que
hem establert per a determinar l’ac-
ceptabilitat de les construccions amb
possessiu no estatives, també podria
afectar l’acceptabilitat d’algunes de
les construccions estatives. Però
aquesta és una qüestió que caldria
analitzar amb més detall.u

3. Vegeu Bonet-Solà, Sintaxi, pp. 44 i 271-276.


