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Presentació
Pretenc explicitar ací algunes indicacions
abreujades que figuraven en el cos de
l’estudi sobre les interferències en els
adverbials en i hi publicat recentment
en aquesta mateixa revista, i també
explicar una mica més el plantejament i
el desenvolupament d’aquest meu
estudi sobre l’anaforisme adverbial1.

La primera inquietud me la van
crear els correctors de català del meu
Servei2, que em consultaven sobre la
idoneïtat i escaiença del pronom perso-
nal ell i el possessiu seu en alguns con-
textos, quan feien la revisió de docu-
ments en català. Com més casos
comentàvem, més ens semblaven a tots
plegats, si més no, sorprenents i es -
tranys a la nostra llengua.

Això ha provocat que m’hagi preo-
cupat de cercar bibliografia que es refe-
rís a aquesta particularitat lingüística.
Dos articles de Joan Solà contenien amb
abundància casos d’ús. L’un és «Ús dels
possessius» i l’altre «Pronoms forts refe-
rits a inanimats», tots dos publicats en
un mateix volum3. Solà comença el pri-
mer article dient: «Ara i adés algun
manual ha cridat l’atenció sobre l’ús de
certs possessius que considerava incor -
rectes o almenys aconsellava d’evitar-
los», i acaba a la conclusió fent diversos
comentaris, com ara: «Mirada la qüestió
de prop (de cap manera no podríem dir
tan sols que l’hem «analitzada») resulta
que ens les havem amb una qüestió
notablement fosca: no és fàcil «raonar»
de manera convincent la repugnància
intuïtiva que molts catalanoparlants sen-
tim envers determinats usos dels pos-
sessius». El segon article el comença
dient: «Des de fa temps s’ha observat
un cert abús de pronoms forts referits a
inanimats [...]. Il·lustro aquí tot seguit l’ús

anormal dels pronoms forts, classificant
els exemples segons els contextos pre-
posicionals i les funcions en què aparei-
xen.» El cas és que els exemples aportats
per Solà en l’article sobre els pronoms
forts es refereixen, de fet, solament al
pronom fort ell. Solà acaba l’article
assenyalant quins casos li són molt o poc
rebutjables segons la seva intuïció4.

Aquests comentaris de Solà ens
confirmaven el rebuig que sentíem en
revisar determinats usos del pronom
fort de tercera persona i el possessiu
seu. Tanmateix, per bé que Solà, en els
articles esmentats, aportava una bona
diversitat de casos i en feia diferents
grups segons particularitats gramati-
cals, amb la seva exposició no ens sen-
tíem instruïts per a arribar a conclu-
sions. La intuïció de Solà no li era prou,
ni per a ell mateix, per a acceptar o
rebutjar els usos que analitzava. A més,
tampoc a nosaltres allò que també
podríem anomenar judici personal de
gramaticalitat, o judici de genuïnitat,

no ens garantia certesa en una llengua
com la catalana que conviu plenament
amb la castellana en la nostra mentali-
tat ja des de la infantesa.

Calia, doncs, plantejar algun camí
d’investigació que ens permetés d’obte-
nir conclusions científiques. Entenem
que la indagació científica es compon
de tres fases o aspectes. El primer és l’a-
plec d’exemples textuals, el segon l’anà-
lisi avaluadora dels textos examinats, el
tercer la recerca i la determinació de
com se sistematitza o estructura el con-
junt d’aquells exemples aportats.

Amb això vull dir que la ciència no
s’acontenta amb descriure, amb mos-
trar-nos com és, sinó que, a més, inda -
ga per descobrir què els regeix.

Vist això, l’exposició de casos sobre
ell i seu de Solà no bastaven; calia estu-
diar més la qüestió. Calia esbrinar quina
era la genuïnitat de l’anaforisme adver-
bial, tant del castellà com del català.

Plantejament de l’estudi
Amb la finalitat i per les considera-

cions que ara mateix exposàvem, vam
examinar un llarg fragment textual, un
seguit d’unes catorze mil paraules, de
cada una de les obres especificades en
els quadres que hi ha en la primera i en
la segona part del meu estudi5. En
aquests quadres es comptabilitzen les
vegades que en cada obra eren usats
anafòricament els pronoms en (ende ),
hi, i ell (él ). Al costat de la xifra expres-
siva del nombre de vegades en què
cada diferent ús apareixia, hi constava,
volada, la crida en xifres romanes, que
remetia al final de l’article on s’especi-
ficava la situació en el text de cada un
dels casos existents comptabilitzats, a
més d’especificar-hi l’edició emprada
de l’obra; així podia fàcilment exami-

Les interferències en els adverbials «en»
i «hi» i  les substitucions esgarriadores

Addenda (I)

Jaume Vallcorba i Rocosa

L’interès de l’estudi que
publicà Jaume Vall-
corba a LLENGUA NACIO-
NAL està també a saber
en què es basava la
seva recerca, quines
fonts emprava, com les
destriava i com les ana-
litzava, com establia la
comparança amb la
llengua interferidora...
Tot això ens ho explica
en aquesta addenda, de
la qual ara publiquem la
primera part

1. Aquesta numeració prossegueix la del meu treball, publicat en els números 28, 29, 30, 31 i 32 de LLENGUA NACIONAL, de què aquest article és addenda.
2. Servei de Formació i Suport Idiomàtic del Departament de Política Territorial i Obres Públiques de la Generalitat de Catalunya. Només vaig tenir a càrrec

meu aquest Servei durant els vuit mesos que van des que vaig deixar d’encarregar-me del Servei Territorial de Barcelona de Transports per Carretera
fins que em vaig jubilar.

3. Joan Solà, Normativa: estat de la qüestió, ed. Empúries, Barcelona 1994, pp. 195-207 i 141-161 respectivament. Vegeu també el text que duu la crida
núm. 53, en la segona part d’aquest estudi, publicat a LLENGUA NACIONAL, núm. 29, hivern de 1999. 

4. Caldria aquí interpretar què entén Solà per intuïció. Em fa l’efecte que ens pot orientar que aquest filòleg, en un article a l’Avui digués: «intuïció
(Chomsky dixit)».

5. LLENGUA NACIONAL, núms. 28 i 29, tardor i hivern, respectivament, de 1999.
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nar-se el context en què apareixen les
dades aportades.

Vam fer, doncs, un buidatge ex -
haustiu d’uns fragments d’obres escri-
tes des dels inicis de la llengua fins a
començament del segle XX, a fi de
seguir-ne les possibles modificacions o
consolidacions històriques tocant els
elements lingüístics emprats pel castellà
i el català en l’anaforisme adverbial.

No vam anar recercant, d’ací d’allà,
exemples d’aquella forma anafòrica o
d’aquella altra: això no seria un mètode
prou científic. Vam procedir, per contra,
a un buidatge total i sistemàtic d’un
llarg fragment d’unes obres escrites. 

Les obres buidades
Calia que l’estudi anés recollint tex-

tos de tot un seguit de segles, i, doncs,
que n’hi hagués de totes les èpoques
des del segle XIII fins a l’entrada del XX.
Calia també que l’estudi es basés, din-
tre els condicionants i les possibilitats,
en uns textos com més espontanis
millor, a fi d’acostar-nos a la llengua del
poble. Convenia defugir, si era possible,
textos que signifiquessin el transvasa-
ment a la llengua catalana de discursos
procedents d’una altra llengua. Perdo-
neu si haig de recordar que el català
literari –he dit el literari– ha viscut llar-
gues temporades tenint com a model
aquesta o aquella llengua.

Els textos medievals estu-
diats

És sabut que els nostres escriptors
medievals s’emmirallaven en la riquesa
i la sintaxi de la llengua llatina i que,
sovint, el llatí que tenien més a mà era
el dels textos cristians.

Referim-nos, doncs, ara com ara, a
les obres dels segles XIII al XV, escollides
per a l’estudi. Hi incloc Llull, era inevi-
table; però empro Blanquerna perquè
tendeix més a novel·lar, i, per tant, hem
de suposar que conté un llenguatge
més espontani que no pas, posem per
cas, el Llibre de meravelles, en què
parla de física, química, ciències natu-
rals, etc., inevitablement partint de tex-
tos aliens, que ell mateix esmenta, per
exemple Cahos, Libre dels articles6 i
algun altre. A més, tots aquests escrip-
tors escrivien també en llatí, tant o més
que en català; la interferència havia de
ser-hi, especialment si tenim present
que els escriptors de l’època desconfien

de l’aptitud de l’idioma vulgar i malden
per adaptar-lo al llatí7.

Doncs bé, recordem que el llatí
emprava ille, illa, illud i is, ea, id fent
funció anafòrica, essent l’antecedent,
de vegades, una cosa. No és, doncs,
sorprenent que en castellà dominés ja
des de bon començament l’ús anafòric
de él per a referir-se tant a coses com a

persones, que és el que acabà impo-
sant-s’hi, i no ho és tampoc que els
nostres escriptors quan escrivien sobre
temes que coneixien per textos llatins
fessin servir excepcionalment ell com a
anàfora, fins i tot, de vegades, referint-
se a cosa. És important de destacar,
tanmateix, que en el català de les obres
buidades –Blanquerna, Matrimoni des -
avingut (que és transcripció de les
declaracions d’afectats i testimonis en
un procés criminal), Sermons de sant
Vicenç Ferrer (sermons que són trans-
cripció directa de les paraules del pre-
dicador fetes per especialistes de mà
ràpida que prenien els sermons mot a
mot) i Tirant lo Blanc (en què Joanot
Martorell trasllada, segons Riquer, «la
realitat i el viure i l’enraonar de les cases
senyorials valencianes del seu temps»),
textos, doncs, que ens acosten molt a
la llengua popular i a l’espontània de
novel·lar– no hi aparegui el pronom ell
tenint com a referent una cosa, i sí sola-
ment si es refereix a persones.

El resultat del buidatge d’a-
quests textos antics

Aquelles dues primeres parts del
meu treball, del qual aquest article és
una addenda, estudien el joc anafòric
adverbial del castellà i del català des del
temps primitius fins al segle XX. De
moment passo a referir-me als textos
del segle XIII al XV.

Les dades del buidatge de la primera
part, la del castellà, ens ensenyen que
aquesta llengua, des de bon comença-

ment, basa l’anàfora adverbial en el con-
junt «preposició + él» (de él; en ellas; a
ella; etc.), tant referint-se a coses com a
persones; alguna vegada fa servir ende
(en comptes del neutre de ello ) i ý. Això
fins a la primera meitat del segle XV, en
què perd aquests dos pronoms i imposa
totalment, per sempre més, el joc anafò-
ric adverbial amb el pronom de tercera
persona. A més, en endavant, de vega-
des s’oblida d’emprar-lo, com si el con-
siderés sobreentès, i això pot ser com a
conseqüència de substituir transitòria-
ment, poc temps, el conjunt de él pel
possessiu su. El conjunt de dades numè-
riques que hi ha en el quadre de la pri-
mera part ens dóna, pel que fa al castellà
fins al segle XV, la proporció d’ús se -
güent. Ende és emprat en un 27 % dels
casos i l’equivalent, la flexió de dél en el
restant 73 %; podríem dir, doncs, que
ende sols figura en la quarta part dels
casos. Poc després del XIV, dél ja surt el
100 %, que vol dir sempre. El pronom ý
era més usat, però també entra en desús
a començament del segle XV.

En la segona part, dedicada al
català, quan examinem el Quadre que
hi figura, es veu ben clar que el català
fa servir els pronoms en i hi d’anàfora
adverbial; subsidiàriament, quan l’ante-
cedent és persona, de vegades, no pas
sempre, hi fa aquella funció el pronom
ell, precedit o no de preposició. Podem
dir que des del principi el català fa ser-
vir en referit a coses en el 100 % dels
casos en aquell buidatge. Igualment
passa amb hi. A més, referida a perso-
nes, la combinació «preposició + ell»
surt en el 4 % dels casos en aquells tex-
tos medievals buidats; en la resta d’o-
casions empra en i hi.

Aquests fets corresponen a textos
acostats a la llengua oral, tal com hem
comentat abans. 

És evident que el castellà s’ha inclinat
per l’anàfora adverbial amb él, i, dife-
rentment, el català ho ha fet amb en i hi.

En els escrits inspirats en textos lla-
tins, tant religiosos com científics, surt
esporàdicament el pronom ell referit a
coses. Això darrer creiem que és un fet
savi, però no pas propi de la llengua
popular. Ens ho confirmaran els textos
dels segles XVII i XVIII, de què parlarem
en l’Addenda (II).

Hem dit que enteníem que era un
fet savi, al capdavall un llatinisme.

6 Ramon Llull, Libre de meravelles, Editorial Barcino, Barcelona 1932, vol. II, pp. 14, 15, 46.
7 Sobre aquest punt, vegeu A.M. Badia i Margarit. Les «Regles d’esquivar vocables» i «La qüestió de la llengua», IEC, Barcelona 1999. 

En tota investiga-
ció històrico-lin-

güística cal consi-
derar les

circumstàncies i
les dependències

culturals
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«Ille» i «is» en el català
Tornant a la influència del model

llatí, només amb caràcter il·lustrador
dels anteriors comentaris sobre el llatí
cristià, i específicament sobre l’ús
anafòric de ille i de is, transcric tot
seguit un parell de textos llatins del
Missal romà que obro a l’atzar:

–Audite disciplinam, et state sapien-
tes, et nolite abjicere eam 8. Escolteu
les instruccions, sigueu prudents i a
elles (les instruccions) no vulgueu refu-
sar. (És clar que hi podríem dir: i no vul-
gueu refusar-les, però el nostre propò-
sit era assenyalar eam =a elles ). 

–Et in quamcumque civitatem intra-
veritis, et susceperint vos, manducate
quae apponuntur vobis: et curate infir-
mos, qui in illa sunt 9. L’antecedent de
illa és civitatem, ciutat. El text diu: «I en
qualsevulla ciutat entrareu, i us rebran;
mengeu aquelles coses que us siguin
presentades i cureu els malalts que hi
haurà.» Forçats pel llatí, també
podríem haver traduït, com fa el tra-
ductor del missal, i cureu els malalts
que hi haurà en ella [en la ciutat]. Ens
sembla que aquesta darrera traducció
que fa el missal coadjuva força a la cre-
ença de la interferència llatina al català
medieval. El traductor català ens mos-
tra que també n’és víctima.

Les anteriors dades sobre la cultura
a l’edat mitjana, i en particular la situa-
ció lingüístico-cultural, que desautorit-
zen o posen en qüestió els exemples
textuals d’aquella època en què pugui
aparèixer ell referit a coses, ja havien
motivat que en la cinquena part de l’es-
tudi, forçat per la conveniència de no
allargar l’article, immediatament abans
de l’apèndix, només digués: «Val a dir
que en els escriptors catalans antics
podem trobar algun esporàdic ell [...]
referit a coses [...] però cal saber que
aquells autors antics quan escrivien
eren receptors, de vegades, d’intromis-
sions provinents de llengües pròximes,
sobretot de llatinitzants. Sabem, a més,
com els era plaent de plagiar, traduint-
los, els millors pensaments aliens, és
clar que amb el punt de submissió lin-
güística que pot comportar.»

En l’estudi calia, doncs, procurar
fundar-nos en textos que ens acostes-

sin al llenguatge viu popular i ens
allunyessin de les particularitats de la
llengua model que era per a ells la lla-
tina, la qual tendia a regir els textos
d’alta cultura.

Quan feia els meus comentaris que
suara he transcrit, no intentava defugir
objeccions fugint d’estudi o amb corti-
nes de fum, sinó que només apel·lava
als coneixements lingüístico-culturals
del lector i que ara he explanat.

Crec que tenint-ho en compte es
confirma la solidesa del meu estudi.
Tanmateix, a fi que no es pugui argüir
que aquest argument del llatinisme
seria una cas únic i, doncs, una argúcia
en la meva exposició, em va com l’anell
al dit per a desmentir-ho assenyalar una
altra d’aquestes interferències del llatí,
i que fa temps que tinc ganes de pro-
palar. D’interferència, doncs, n’hi
hagué i no pas en un cas únic.

Més interferència llatina
Quan estudiava els significats, usos

i valors dels verbs ésser i estar en català
antic, vaig advertir que quan en el con-
text hi havia algun circumstancial de
temps amb un quantificador era estar
i no pas ésser el verb que sortia en la
mateixa oració; diferentment, quan en
el context apareixia un mot o expressió
de valor momentani el verb de l’oració
era ésser i no pas estar; això era així
excepte quan estar significava «residir
o conviure en un lloc», el qual estar
admetia tant l’un com l’altre dels dits
elements del context.

Se’n deduïa que ésser era un verb
de caràcter puntual i també perfectiu, i
estar un verb de durada transitòria, com
també és duratiu el gerundi. Quan en el
context no hi havia cap dels dits ele-
ments, comprovàvem que el valor dura-
tiu transitori de estar i el puntual de
ésser, també hi eren escaients. Aquesta
era, grosso modo, la conclusió.

Hi havia, però, algun cas en què em
trobava amb el verb ésser acom -
panyant un gerundi, cosa que significa
un verb puntual amb un gerundi dura-
tiu. Una contradicció. Això passa en
casos com els següents:

[201] Ha la totalitat de Déu influïda
sa semblança en la memòria, enteni-

ment e volentat de l’ànima, ço és
saber, que tota la essència menbrant,
entenent e amant que és [hi ha] en l’à-
nima, vol Déus que sia fruent Déu10.

[202] D’una cosa te volen pregar los
hòmens de Sicília per ço que tots temps
sien remembrans de la tua amor11.

[203] Puys [després] lo rey durmí tro
[fins] al jorn alegrament e en pau; que
dabans molt era a mal ayre, per ço cor
molt era duptant del fet12.

[204] Evast e Aloma foren en la
capella, aprés la missa, parlant longa-
ment del estament de lur vida13.

Finalment, vaig poder assabentar-
me d’on venia aquesta contradictòria
combinació ésser + gerundi. És una
perífrasi procedent del llatí bíblic i de
pregàries, que s’hi introduí en traslla-
dar del grec al llatí aquells textos que
exigien absoluta fidelitat a l’original.
Una perífrasi que implica, doncs, la
gramaticalització corresponent. Als
medievals els vingué del llatí cristià. Tot
plegat explica, doncs, esse + participi
de present del llatí i ésser + gerundi del
català, aquest com a calc del llatí. Die-
trich, Eklund, Ceresa-Gastaldo ho han
aclarit i documentat14.

En conseqüència, essent una perí-
frasi, en l’exemple 201 sia fruent vol
dir frueixi; 202, sien remembrants =
remembrin; 203, era dubtant = dub-
tava; 204, foren parlant longament =
parlaren longament. Aquest darrer
presenta la particularitat que la perí-
frasi es trobava desconjuntada per la
inserció, entremig, de dos circumstan-
cials. A més, l’adverbi temporal de du -
rada longament, reclamava el verb
estar; havent-hi ésser em sentia deso-
rientat fins que no vaig aclarir-ne la
causa, que és precisament la que
acabo d’exposar.

Així, doncs, les interferències del
llatí en el català dels escriptors antics
no són cosa estranya. I això explica que
ell referit a coses hi aparegués, però no
pas en els textos acostats a la llengua
viva, com ara en els triats en el quadre
de la segona part del nostre estudi. En
tota investigació històrico-lingüística
cal tenir en compte les circumstàncies
lingüístico-culturals i les dependències
que comporten.u

8. Missal romà per a ús dels fidels, editorial Balmes, Barcelona 1948, vol. III. Festes del mes d’abril, dia 27 (47). Epístola; Lliçó del llibre de la Saviesa. 
9. Id. Festes del mes d’abril, dia 28 (54). Evangeli segons sant Lluc.
10. R. Llull, Llibre de meravelles, ed. Barcino, Barcelona 1934, vol. IV, p. 283.
11. Bernat Desclot, Crònica, ed. Barcino, Barcelona 1949, vol. III, p.103 (cap. XCI ). 
12. Desclot, Op. cit., vol. III, p.123 (cap. XCVIII ).
13. R. Llull, Llibre d’Evast e Blanquerna, ed. Barcino, Barcelona 1935, vol I, p. 91 (llibre I, cap. IX ).
14. B. Stengaard, Vida y muerte de un campo semántico, Max Niemeyer Verlag, Tübingen 1991, pp. 66, 67, 69, 70, 71, 73, 87.


