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Resum: El verb interessar mostra una remarcable flexibilitat sintàctica que li permet participar en 
un ampli ventall d’alternances verbals. Presenta una accepció causativa que és poc habitual dins 
el paradigma dels verbs psicològics catalans, perquè pot participar en construccions causatives 
de canvi d’estat triargumentals que no presenten la Target/Subject Matter (T/SM) Restriction de 
Pesetsky (1995) (La Meritxell va interessar la Núria pel teatre), es resisteix a l’ús del verb sense 
l’experimentador (??La Meritxell va interessar pel teatre) i exigeix la presència obligatòria d’un sin-
tagma preposicional (*La Meritxell va interessar la Núria). A més, l’alternança amb una accepció 
pronominal es diferencia de l’alternança causativa d’altres verbs psicològics causatius amb objecte 
experimentador. L’especificitat lèxica i la flexibilitat sintàctica del verb interessar són un repte per 
al debat entre els diferents enfocaments de la interfície lexicó-sintaxi.

Paraules clau: alternança verbal, interessar, oració causativa, oració triargumental, verb psicològic.

Abstract: The verb interessar (to interest) has a rich syntactic flexibility that allows it to take part in 
a wide range of verb alternations. It has a causative verbal meaning that is unusual within the 
paradigm of the Catalan psychological verbs, because it can take part in three-argument causa-
tive constructions of change of state which do not have Pesetsky’s Target/Subject Matter (T/SM) 
Restriction (1995) (La Meritxell va interessar la Núria pel teatre [lit.: Meritxell interested Núria in 

(*) Aquest treball s’ha beneficiat d’un ajut del Ministerio de Economía y Competitividad a través del 
projecte de recerca FFI2014-56258-P. Agraeixo els comentaris que he rebut de Jaume Mateu. Tots els possibles 
errors d’aquest article només són responsabilitat meva.
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the theatre]), it resists the use of the verb without the experiencer (??La Meritxell va interessar 
pel teatre [lit.: ??Meritxell interested in the theatre]) and demands the presence of a prepositional 
phrase (*La Meritxell va interessar la Núria: [lit.: *Meritxell interested Núria]). In addition, alter-
nation with a pronominal verbal meaning differs from the causative alternation of other causative 
psychological verbs with an experiencer object. The lexical specificity and syntactic flexibility of 
the verb interessar are a challenge in the debate on how to approach the lexicon-syntax interface.

Keywords: verb alternation, interessar, causative sentence, three-argument sentence, psychological verb.
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1. INTRODUCCIÓ

El verb català interessar presenta una rica flexibilitat que li permet participar en tres 
configuracions sintàctiques sense un canvi en la semàntica verbal (1).1

(1) a. A la Meritxell li interessa la música clàssica.
 b. La Meritxell s’interessa {en/per} la música clàssica.
 c. L’Arnau va interessar la Meritxell {en/per} la música clàssica.

Segons diversos autors i reculls lexicogràfics, el verb interessar també tindria la 
configuració de (2) —tenint en compte l’ús tradicional del verb—, la qual es podria 
considerar una construcció causativa de canvi d’estat, coherentment amb les oracions 
que formen els altres verbs psicològics amb un experimentador acusatiu (verbs AcExp 
o tipus II de Belletti & Rizzi 1988).2 A més, Acedo-Matellán & Mateu (2015) defensen 
que els verbs AcExp de l’espanyol també poden formar oracions causatives estatives 
en contextos determinats i amb un ordre sintàctic subjecte-verb-objecte. No entraré 
a debatre aquests supòsits, que excedirien l’objectiu del present article, i em remeto a 
Royo (2017) per als arguments a favor del règim datiu de l’accepció (1a) del verb 

1. En romanès, el verb interesate ‘interessar’ pren una semàntica clarament agentiva equivalent a ‘buscar’ 
en la forma pronominal que regeix un sintagma preposicional (SPrep), amb un canvi de la semàntica verbal. 
Agraeixo a Marleen Van Peteghem aquesta observació i l’exemple extret d’Internet.

(1) M-am interesat  de toate posturile de babysitter,  dar    tot         nu am gasit   nimic potrivit. [rom]
 me he interessat de tots  llocs-els  de mainadera, però (emfàtic) no he  trobat res     adequat   [cat]
 He buscat tots els llocs de treball de mainadera, però encara no he trobat res adequat.     [cat]

(en línia: <https://alyblackrose.sunphoto.ro/Sarang_Episodul_5/71055535>, consulta: juliol del 2016)
2. En canvi, Kailuweit (2007: 1701) indica expressament que el verb interesar de l’espanyol no és causatiu.
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interessar, com un predicat inacusatiu que forma oracions amb un experimentador 
datiu (verb DatExp o tipus III de Belletti & Rizzi 1988), i no pas com un predicat 
AcExp.3 Per tant, el comportament del verb interessar seria diferent del de determinats 
predicats AcExp catalans que presenten una alternança acusatiu/datiu, com molestar 
o sorprendre (cf. Cabré & Mateu 1998; Royo en premsa).

(2) A la Meritxell la interessa la música clàssica; La música clàssica interessa la Meritxell.

Centro aquest treball en l’estudi de la variant sintàctica (1c), com una accep-
ció causativa del verb interessar amb complement preposicional. Alhora analitzo les 
característiques de les configuracions recollides a (1) i, específicament, diferencio 
l’alternança entre (1b) i (1c) de l’alternança causativa. La construcció triargumental 
d’(1c) pot resultar estranya per a alguns parlants, però no és impossible, com es pot 
veure en diferents exemples d’ús recollits en aquest treball, en el qual també intentaré 
donar una explicació de la possible preferència per un altre tipus de construcció.

Al DUVC, el GD62 i el GLarC hi apareix recollida aquesta accepció causativa 
de interessar (3) amb la configuració sintàctica d’(1c), tot i que en els exemples el verb 
interessar apareix en una clàusula subordinada d’infinitiu.

(3) a. 3. interessar [algú] [en / per una cosa] Fer despertar l’interès. Ha aconseguit  
interessar els alumnes en la literatura (o bé per la literatura).

(DUVC)
 b. v tr i règ […] 2. Fer néixer un interès. Aconseguir d’interessar els alumnes per la  

literatura.
(GD62)

 c. v tr Fer néixer (en algú) un interès per una cosa o per una persona. Aconseguir  
d’interessar els alumnes per la literatura.

(GLarC)

3. Els reculls lexicogràfics que admeten el règim acusatiu de l’accepció ‘suscitar interès’ del verb interessar 
indiquen que és l’única opció possible (DUVC: No l’interessava gens el cinema de ciència ficció; DCVB, DV) o 
accepten que hi ha una opcionalitat absoluta entre el règim acusatiu i el de datiu en un context idèntic (DIEC2: 
Aquesta lectura l’ha interessat molt i Aquesta lectura li ha interessat molt; ésAdir, Optimot). En canvi, d’altres només 
accepten el règim datiu d’aquesta accepció, definida com a ‘suscitar interès’ (DNV, DLCM, DPUV, GDLC, 
NDA) o com a ‘desvetllar i retenir l’atenció’ (GD62, GLarC). Mallafrè (1999), Badia et alii (2004) i Paloma & 
Rico (2008) defensen el règim acusatiu d’aquesta accepció; en canvi, Ruaix (1994, 1998) i Cabré & Mateu (1998) 
defensen que regeix datiu, igualment que la GIEC §21.5a. Mestres et alii (2009: xx § 3.1.2) accepten el doble 
règim optatiu i Solà (2009: §54.1) presenta la possibilitat d’un canvi de règim segons l’ordre oracional d’elements.
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Ginebra & Montserrat (2002) defensen l’accepció causativa del verb interessar 
amb algun exemple d’oració transitiva que regeix un sintagma preposicional (SPrep): 
En Pere volia que el Miquel s’aficionés a la música però no va aconseguir interessar-lo 
gens ni mica per la clàssica (= no va aconseguir que el Miquel s’interessés gens [per la 
música clàssica]).4 És un ús verbal que apareix recollit en diverses publicacions (4).

(4) a. Vaig ser jo qui el va interessar en el tema.
(Pla Nualart 2014)

 b. Ha de ser un vehicle per assolir quelcom més que l’entreteniment del lector: interessar-lo 
per la ciència, fer-lo pensar, criticar l’establishment…

(Ros 2016: 63)
 c. Casanovas prengué la decisió de dirigir-se a Miquel Mateu […] per interessar-lo per 

aquests detinguts. 
(Casanovas i Cuberta 1996: 346)

 d. […] li ensenyà els mètodes de manipulació i d’anàlisi de gasos desenvolupats per Bunsen 
[…] i, a més, el va interessar en la teoria dels radicals. 

(Frankland 2010: 94)
 e. […] va tenir com a mestres Jesús Maria Bellido i Golferichs i August Pi i Sunyer, qui 

el va interessar per la fisiologia i la investigació científica. 
(Viquipèdia, veu Josep Puche i Álvarez, consulta: juliol del 2017)

Uns quants diccionaris no presenten l’accepció causativa psicològica de interes-
sar, però recullen una altra accepció transitiva amb un SPrep obligatori —excepte en 
l’exemple del DCVB— i una semàntica no psicològica (5). És una semàntica del verb 
que s’utilitza poc actualment i podria ser pertinent esbrinar en un estudi diacrònic si 
l’accepció psicològica actual ‘fer agafar interès’ s’origina en aquesta altra accepció, amb 
experimentador acusatiu i SPrep obligatori, seguint un procés paral·lel al que Ruaix 
(1994: 82-83) suggereix per a l’evolució de l’accepció psicològica amb experimentador 
datiu dels verbs importar i interessar.5

4. Ginebra & Montserrat (2002: 45-46) fan una afirmació clara en contra de l’exclusió de l’accepció 
transitiva causativa del verb interessar i no estan d’acord amb el tractament que rep com a verb que únicament 
regeix datiu en diccionaris com el DLCM.

5. Ruaix (1994: 82-83) aplica al verb interessar un procés similar al del verb importar, que passa d’un 
sentit no psicològic transitiu —Això importa una despesa considerable. El viatge importa cent pessetes. Importen 
cotxes del Japó. // Va voler interessar els seus obrers en aquell negoci. És una cosa que interessa la seva reputació—  
a un sentit translatici psicològic intransitiu «connotant idees de benefici o dany, plaer o disgust, etc.», amb un 
complement indirecte de «persona que rep quelcom» —Això són coses que a ell no li importen. // Aquesta lectura 
m’ha interessat molt. L’exemple de Ruaix Va voler interessar els seus obrers en aquell negoci és, de fet, el mateix 
exemple del GDLC de (5d), una oració transitiva que regeix un SPrep.
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(5) a. ‘Associar en un negoci o fer participar en les conseqüències bones o dolentes d’una cosa’. 
[…] Un amich nostro ha trobat sa manera d’interessar es patrons catalineros, Ignor. 36.

(DCVB)
 b. Associar (algú) al profit d’un negoci’. Va voler interessar els seus obrers en la nova  

fàbrica. 
(DIEC2)

 c. ‘Fer participar (a algú) en un negoci o en un assumpte propi’. Va aconseguir interessar-lo 
en el seu projecte. 

(DNV)
 d. ‘Fer participar algú en un negoci, afer, propi’. Va voler interessar els seus obrers en aquell 

negoci. 
(GDLC)

Després d’aquesta introducció, a l’apartat §2 analitzo les alternances en què 
participa el verb interessar i a §3 faig una proposta d’estructura argumental de la variant 
sintàctica (1c). A l’últim apartat recullo les conclusions d’aquest article.

2. LES ALTERNANCES DEL VERB INTERESSAR

He encabit l’accepció d’(1a) —repetida a (7a)— dins el grup de predicats 
psicològics amb un datiu experimentador o DatExp, com agradar. Com l’alternança 
d’agradar recollida a (6) (cf. Rigau 1990 i GIEC §21.5a), interessar també presenta un 
alternant pronominal que regeix un SPrep (7b).6 Ara bé, interessar se separa del com-
portament d’altres predicats DatExp per la possibilitat de formar l’alternant de (7c).7

(6) a. A la Meritxell li agrada escoltar música clàssica.
 b. La Meritxell s’agrada d’escoltar música clàssica.

(7) a. A la Meritxell li interessa la música clàssica.
 b. La Meritxell s’interessa {en/per} la música clàssica.
 c. L’Arnau va interessar la Meritxell {en/per} la música clàssica.

L’alternant (7c) —repetit a (8a)— és molt similar als predicats psicològics catalans 
causatius amb un acusatiu experimentador o AcExp (9a), molts dels quals participen 

6. Sobre l’alternança de (6) i (7a-b) de verbs com agradar o interessar, definida com a alternança emotiva/
volitiva, vegeu Royo 2018.

7. Per a un breu estudi sobre les diferències entre agradar i interessar, vegeu Royo 2017: 77-84.
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en l’alternança causativa amb un alternant ergatiu pronominal (9b),8 el qual també 
és molt similar a l’alternant de interessar de (7b) —repetit a (8b) amb un altre temps 
verbal. De fet, aquesta similitud entre els dos alternants de l’alternança causativa de 
(9) i els dos alternants de interessar representats a (8) pot menar a pensar que es tracta, 
aparentment, de la mateixa alternança causativa en tots dos casos.

(8) a. L’Arnau va interessar la Meritxell {en/per} la música clàssica.
 b. La Meritxell es va interessar {en/per} la música clàssica.

(9) a. La música clàssica va emocionar la Meritxell.
 b. La Meritxell es va emocionar (amb la música clàssica).

L’alternant de (8a) comparteix amb un verb AcExp com el de (9a) la capacitat 
d’expressar una oració causativa psicològica, en què una causa externa provoca un 
canvi d’estat en un experimentador.9 Per tant, les oracions amb aquests dos tipus 
de verbs causatius permeten una semàntica tant d’una causa externa provocadora 
d’un canvi d’estat en l’experimentador (10), com una semàntica d’estat resultant en 
l’experimentador, entès com un pacient (11). Alhora, l’alternant pronominal de (8b) 
comparteix amb un verb ergatiu pronominal com el de (9b) la capacitat d’expressar 
tant una semàntica incoativa, d’inici d’un esdeveniment, com la semàntica d’estat 
resultant en l’experimentador (11).

(10) a. L’Arnau ve fer que la Meritxell s’interessés{en/per} la música clàssica.
 b. La música clàssica va fer que la Meritxell s’emocionés.

(11) a. La Meritxell va quedar interessada {en/per} la música clàssica.
 b. La Meritxell va quedar emocionada (amb la música clàssica).

8. La GIEC (§21.4.5, 21.5b) anomena aquesta alternança com a alternança inacusativa/causativa, terme més 
precís tenint en compte la natura dels dos alternants; l’alternant inacusatiu ha rebut noms diversos: intransitiu, 
ergatiu, no causatiu (o anticausatiu), incoatiu i inacusatiu pronominal (cf. Rosselló 2008: §S 13.3.6.3a). Seguint 
Levin i Rappaport Hovav (1995), Cabré & Mateu (1998: 75) l’anomenen alternança causativa / incoativa / estativa, 
considerant que, a més dels dos alternants, hi ha un tercer alternant estatiu. Per simplificar la terminologia, en 
aquest treball m’hi refereixo com a alternança causativa.

9. Per a la consideració dels verbs psicològics AcExp com a causatius, vegeu Pesetsky 1995, Bouchard 1995, 
Acedo-Matellán & Mateu 2015; per al català, vegeu Ynglès 1991, Cabré & Mateu 1998, Rosselló 2008, GIEC 
§21.5b-c. Autors com Fábregas (2015) i Fábregas & Marín (2015) consideren que no tots els verbs AcExp són 
causatius i que aquest grup verbal es divideix en un subgrup de verbs estructuralment psicològics i un altre subgrup 
de verbs conceptualment psicològics: només els predicats d’aquest últim subgrup serien causatius de canvi d’estat.
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Però hi ha tot un seguit de característiques que diferencien les oracions causa-
tives del verb interessar de les oracions causatives amb verbs AcExp. Començo per la 
més evident, que és l’obligatorietat del SPrep en les oracions causatives de interessar, 
perquè és un predicat que no es pot separar de l’estímul de l’experiència psicològi-
ca en cap dels tres alternants de (7), un tret característic de les oracions amb verbs  
DatExp i els seus alternants (cf. Royo 2017). És remarcable aquesta exigència, ja que 
no només s’ha de complir quan desapareix la causa externa provocadora del canvi 
(8b) —restricció que no presenten els alternants ergatius pronominals dels verbs Ac-
Exp (9b)—, sinó que també és una exigència compatible amb la presència de la causa 
externa (8a), a diferència de les oracions amb predicats AcExp (9a): en una oració com 
L’Arnau va emocionar la Meritxell amb les seves paraules el SPrep amb les seves paraules 
hi és opcional i està caracteritzat com un adjunt lèxic (cf. Mateu 2000), a diferència 
de la impossibilitat d’ometre el SPrep {en/per} la música clàssica a (8a).

Aquesta primera diferència respecte dels predicats AcExp (9a) i els seus alternants 
ergatius pronominals Subj(i)Exp(pr) (9b) —verbs pronominals (pr) inacusatius, amb 
un subjecte intern (i) experimentador— la reflecteixo en dues etiquetes que aplico 
als alternants de (8a) i (8b). D’una banda, l’etiqueta AcExp(prep) per a l’accepció 
causativa de (8a) assenyala que el verb interessar pot formar oracions causatives de 
canvi d’estat amb un acusatiu experimentador pacient com els verbs AcExp, però 
que se’n diferencia perquè regeix un SPrep obligatori (prep). De l’altra, l’etiqueta 
SubjExp(pr-prep)A per a l’alternant de (8b) indica que interessar pot formar oracions 
pronominals (pr) amb un subjecte experimentador —amb una posició estructural 
encara per definir— que regeixen un SPrep obligatori (prep);10 amb el subíndex [A] 
diferencio els verbs psicològics que alternen aquesta configuració amb alternants 
DatExp —com agradar (6a-b) o interessar (7a-b)— dels que també la presenten però 
sense alternants DatExp —com penedir-se (de) o obstinar-se (en)—, als quals faig 
correspondre l’etiqueta SubjExp(pr-prep)B.

Però hi ha més diferències entre els dos alternants causatius de (8a)-(9a) i 
entre els dos alternants pronominals de (8b)-(9b). Pel que fa als alternants causatius 
AcExp(prep) i AcExp, hi ha una diferència en la natura semàntica possible de la causa 

10. Sobre el règim i la substitució pronominal del SPrep del verb interessar-se, vegeu Ginebra & Mont-
serrat 2002: 47-48, nota 1.

Seguint una observació d’Ignacio Bosque, Gallego (2010: 250) recull l’oració de l’espanyol Mi padre se 
interesó en tu estado, i fa una anàlisi de la preposició en com un cas de duplicació del prefix verbal (in-) i, alhora, 
com un introductor del complement de règim verbal (CRV) que evita que es converteixi en subjecte. Seria un cas 
similar al d’altres oracions: Ana se interpuso entre Carlos y tú; No pude desligarme de mis aficiones; Ha colaborado 
con la policía; Ha incurrido en muchas faltas; Eso depende de tu actitud.
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externa provocadora del canvi d’estat: l’accepció de interessar AcExp(prep) sembla que 
admet més fàcilment una causa externa que sigui un agent (12a) o apareix en oracions 
amb un verb modal en què l’agent controla el subjecte del verb interessar en infinitiu 
(L’Arnau va intentar interessar la Meritxell {en/per} la música clàssica): «[…] sembla 
que, almenys avui, el verb interessar transitiu causatiu apareix sobretot acompanyat de 
verbs modals o equivalents (intentar, aconseguir, etc.)» (Ginebra & Montserrat 2002: 
48, nota 6). Aquesta seria una diferència respecte de la possibilitat dels verbs AcExp 
que participen en l’alternança causativa d’admetre una causa externa que pot ser tant 
un agent com una força inanimada (12b).11 Defineixo l’agent causa externa de les 
oracions de (12) com un agent extern o agentE, una causa externa agentiva que provoca 
un canvi d’estat en l’experimentador. Segons Masullo (1999), la possibilitat que una 
força inanimada pugui iniciar el procés de canvi d’estat és una condició perquè un 
verb participi en l’alternança causativa (cf. també Rosselló 2008: §S 13.3.6.3; Abrines 
2016);12 segons aquest principi, el verb interessar presentaria una dificultat per participar 
en l’alternança causativa, i l’alternança de (8) s’hauria d’estudiar amb un enfocament 
diferent.13 Tot i així, aquest no és un argument definitiu per excloure la participació 
del verb en l’alternança causativa, ja que el contrast de (12) no és evident per a tots 
els parlants i, d’altra banda, no falten exemples d’ús amb un subjecte oracional que 
és una força inanimada: vegeu la nota 11, i una discussió sobre aquest tema a Reinhart 
(2001 385-386) i Kailuweit (2005 147-148).14

11. Alguns exemples d’ús contradiuen l’afirmació que les oracions amb un verb AcExp(prep) admeten 
més fàcilment un subjecte agent.

(2) a. […] el seu viatge als Estats Units […] que […] «li va donar sentit de la proporció» i el va interessar 
en la qüestió del proteccionisme.

(Barbé 1992: 46)
 b. Quins van ser els principals valors que va aprendre a l’Agrupament i quins van ser els motius que el 

van interessar per apuntar-s’hi?
(El Butlletí de l’IEC, núm. 86, 21 d’abril del 2006)

(<http://www.iec.cat/butlleti/86/ribo.htm>, consulta: juliol del 2017)
12. Segons Abrines (2016: §2.1), l’alternant intransitiu d’una construcció causativa amb un subjecte agent 

és, en realitat, una construcció passiva pronominal, no pas una construcció ergativa pronominal.
13. Per a un tractament diferent d’aquesta alternança del verb interessar, com a equivalent a l’alternança 

causativa, vegeu Ginebra & Montserrat 2002.
14. A més, la percepció que els parlants tenen d’oracions simples triargumentals com les de (12a) no 

és del tot coincident. N’hi ha que, en aquest context, no accepten els exemples de l’accepció AcExp(prep) de 
interessar recollits en aquest treball, tampoc amb un agent, i especialment amb un temps imperfectiu com el 
present (L’Arnau interessa la Meritxell {en/per} la música clàssica). En canvi, d’altres veuen possibles aquestes 
oracions, fins i tot amb un subjecte causa inanimada. Per exemple, un avaluador extern d’aquest article accepta 
una oració com Les obres de Bach em van interessar en/per l’art de la fuga, i també accepcions AcExp(prep) d’altres 
verbs psicològics diferents de interessar, siguin amb un agent (Aquell professor el va entusiasmar per la sintaxi) o 
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(12) a. {L’Arnau / ?L’ambient cultural de la ciutat} va interessar la Meritxell {en/per} la música 
clàssica.

 b. {L’Arnau / L’ambient cultural de la ciutat} va emocionar la Meritxell.

Hi ha un altre aspecte que distingeix els verbs AcExp de l’accepció AcExp(prep) 
de interessar. Segons Rosselló (2008: §S 13.3.6.2a-b i §S 13.3.7.2b) i GIEC (§21.2.2b i 
§21.5a), una característica dels verbs psicològics amb experimentador acusatiu (AcExp) 
i amb experimentador datiu (DatExp) és que poden elidir el seu objecte i formar 
oracions sense objecte experimentador (13a-b), en l’ús absolut del verb. A (13c) com-
provem que això no és possible quan el verb interessar es comporta com a AcExp(prep), 
a diferència de quan es comporta com a DatExp (13d).

(13) a. Aquests músics emocionen.    [AcExp]
 b. Aquests músics agraden.     [DatExp]
 c. ??Aquests músics {interessen / van interessar} pel jazz.  [AcExp(prep)]
 d. Aquests músics interessen.     [DatExp]

D’altra banda, els dos alternants pronominals de (8b)-(9b) també presenten 
diferències pel que fa a la natura semàntica del subjecte experimentador. En tots dos 
casos és un pacient emotiu que arriba a un estat resultant, com es pot comprovar en la 
possibilitat d’expressar, a través de la descomposició lèxica dels predicats, una oració 
resultativa (11). Ara bé, en el cas de l’accepció SubjExp(pr-prep)A de interessar (8b), 
el subjecte experimentador presenta característiques de voluntarietat, com un agent 
volitiu que ‘inicia el seu propi procés d’esdevenir interessat’, ‘el seu propi procés de 
canvi d’estat’ (cf. Royo 2018).15 Defineixo aquest agent com un agent intern o agentI 

—que coincideix amb l’experimentador—, una causa interna agentiva que inicia el 
seu propi procés de canvi d’estat.

Amb els tres alternants de interessar recollits a (1) i a (7) —i representats a 
(14) amb altres oracions— comprovem que aquest predicat participa en una triple 
alternança. En primer lloc, les accepcions AcExp(prep) (14c) i SubjExp(pr-prep)A 

amb un subjecte causa inanimada (Aquesta llei va emprenyar els sindicats amb la patronal; Aquella exposició el va 
entusiasmar per l’art abstracte). Ruwet (1993: 106) també indica la percepció diferent que tenen als angloparlants 
sobre l’acceptabilitat o no de l’oració de Pesetsky recollida a (23a) (*The article in the Times angered Bill at the  
government), la traducció de la qual al francès tampoc li sembla impossible.

15. Sobre la possibilitat de determinats verbs de formar oracions en què un iniciador provoca el seu 
propi procés de canvi, definides com a oracions inacusatives agentives, vegeu Ramchand (2008: 71-89). Des d’un 
posicionament teòric diferent, Mateu (2015) també accepta l’existència d’oracions inacusatives agentives. Tots 
dos autors fan referència en aquest cas a oracions amb verbs de moviment com arribar. Per a la consideració de 
la inacusativitat com un fenomen general compartit per diferents tipus d’oracions inacusatives, vegeu Cuervo 
2010b i Royo 2018.
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(14b) formen una alternança agentiva externa/interna o agentiva e/i, ja que totes dues 
oracions presenten un agent de característiques semàntiques diferents.16 En segon 
lloc, les accepcions DatExp (14a) i SubjExp(pr-prep)A (14b) formen una alternança 
emotiva/volitiva, entre un alternant emotiu i un alternant volitiu (cf. Royo 2018).17 
Finalment, les accepcions AcExp(prep) (14c) i DatExp (14a) formen el que anomeno 
alternança agentiva/estativa, per la capacitat de l’alternant AcExp(prep) de presentar-se 
en contextos oracionals agentius en contrast amb les oracions estatives de l’alternant 
DatExp. A (14) recullo la triple alternança del verb interessar amb els alternants DatExp, 
SubjExp(pr-prep)A i AcExp(prep).

(14) Triple alternança del verb interessar
 a. A la Coia li interessa el teatre.
  [alternant DatExp: ordre oracional OVS]
 b. La Coia s’interessa pel teatre.
  [alternant SubjExp(pr-prep)A: ordre oracional SV+Oblic]
 c. L’Albert va interessar la Coia pel teatre.
  [alternant AcExp(prep): ordre oracional SVO+Oblic]

16. L’alternança agentiva e/i no només es realitza entre l’alternant SubjExp(pr-prep)A i l’altre alternant 
AcExp(prep) de interessar, sinó també entre un alternant SubjExp(pr-prep)B, amb un agentI (avergonyir-se de; 
complaure’s en), i un alternant AcExp (avergonyir) o AcExp(ce) (complaure), tots dos amb un agentE. Per al sig-
nificat de l’etiqueta AcExp(ce), vegeu la nota 32 i l’annex final. El verb aficionar es comporta com interessar en 
aquesta alternança (cf. l’entrada del DUVC); però no té cap alternant DatExp, ni tampoc AcExp.

17. Per a altres alternants possibles de l’alternança emotiva/volitiva, vegeu Royo 2018, nota 9.
18. Per a una exposició més planera, faig servir la categoria gramatical d’adjectiu en aquesta definició, tot 

i que en realitat els verbs psicològics són denominals en l’indoeuropeu (cf. Bouchard 1992: 33, nota 10; Cabré i 
Mateu 1998: 77): ‘ser interessant’ = ‘ser de l’interès’.
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El verb català interessar també pot presentar un altre alternant reflexiu ‘interes-
sar-se a si mateix’ (15).19 És un comportament que comparteix amb determinats verbs 
DatExp que admeten un subjecte estímul de semàntica personal, que és l’origen de 
l’experiència psicològica: agradar, desagradar, importar o repugnar (16).20

(15) a. Jo no em prenc seriosament, entre altres coses perquè no m’interesso a mi mateix. 
(El Periódico, 13 d’agost del 2013)

 b. M’escriuré jo el meu primer comentari, què [sic] trist! Només m’interesso a mi!!!21

(16) a. Com m’agrado. Un llibre per deixar anar l’autoestima 
(Curtis i Cornell 2005: títol)

 b. —Però… vostè és guapo? —Mmm, no m’hi considero. És qüestió de gustos, si a algú 
l’hi semblo, millor. Tampoc em desagrado, eh? 

(Diari de Girona, 29 de setembre del 2012)
 c. Jo m’importo poc, el teu somriure molt més.22

 d.[…] em repugno a mi mateix, em menyspreo però sempre ve un moment que no puc 
reprimir una ullada al tros que ha tocat al company: ha tingut més sort?

(Ferran de Pol 2009: 46)

19. Segons Belletti & Rizzi (1988: 296 (11b)), el verb interessare italià no pot ser reflexiu (*Io mi interesso). 
En canvi, a (15) comprovem que el català permet l’ús reflexiu de interessar. Cal tenir en compte que Belletti & 
Rizzi (1988: 296) classifiquen el verb interessare de l’italià dins el grup de preoccupare, és a dir, com un AcExp o 
tipus II de Belletti & Rizzi, verbs que en català habitualment formen alternants ergatius pronominals amb el 
clític es/se, més que no pas predicats reflexius. La consideració del verb interessar català com a DatExp o tipus 
III de Belletti & Rizzi (cf. Royo 2017) també explica aquest comportament similar a altres predicats DatExp 
que admeten un subjecte personal (16).

En alguns casos un verb psicològic que regeix acusatiu (AcExp) pot rebre una interpretació com a reflexiu 
en un alternant (Anima’t!; They frighten themselves), a més de l’habitual com a ergatiu. Per a una explicació sobre 
aquest comportament, vegeu Bouchard (1995: 287-291).

20. Seria el subgrup de verbs amb l’etiqueta DatExp(+pers). En canvi, els verbs DatExp que no admeten 
un subjecte personal —o DatExp(–pers)— no formen oracions reflexives: costar, doldre (‘recar, saber greu’), 
provar, recar, remordir, xocar.

Segons Rigau (1990), aquests verbs DatExp(–pers) només poden seleccionar subjectes proposicionals, 
raó per la qual no poden formar oracions reflexives —«no admeten l’anàfora»—, i quan apareix un subjecte 
amb referent personal «sempre s’interpreta el SN subjecte amb contingut proposicional». Exemple de Rigau 
(1990: 18): Em reca en Pere (= el comportament d’en Pere, la mort d’en Pere, etc.).

21. <https://aliuska.wordpress.com/2009/03/02/reflexions-desordenades-sobre-el-te/> (consulta:  
novembre del 2015)

22. <http://www.fotolog.com/unquenoesmigsuec/mosaic/> (consulta: octubre del 2015)
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3. ESTRUCTURA ARGUMENTAL DE L’ACCEPCIÓ ACEXP(PREP) INTE-
RESSAR {EN/PER}

Per fer una proposta de l’estructura argumental de les oracions amb el verb 
AcExp(prep) interessar {en/per} ‘fer agafar interès’ (L’Albert va interessar la Coia pel 
teatre), utilitzo el marc teòric establert per Cuervo (2003: §1), en què tres tipus de 
nuclis funcionals participen en l’estructura argumental. En primer lloc, hi ha tres 
possibles nuclis verbals o υ petites introductores d’events (cf. Harley 1995; Folli & 
Harley 2005) —υdo, υgo i υbe—, que formen els verbs en la sintaxi per combinació 
amb una arrel lèxica (cf. Marantz 1997).23 En segon lloc, hi ha els nuclis introductors 
d’arguments: el nucli Veu per a l’argument extern (cf. Kratzer 1996; Alexiadou et al. 
2006) i els nuclis aplicatius per als datius (cf. Baker 1988, Marantz 1993, Harley 1995, 
Pylkkänen 2002; Anagnostopoulou 2003). Finalment, Cuervo accepta que les arrels 
poden dur complements (cf. Harley 2014; Cuervo 2014).24

La proposta estructural de (17a) per a l’accepció verbal AcExp(prep) permet veure 
les diferències amb les propostes argumentals fetes dins aquest marc teòric per als altres 
dos alternants del verb interessar, l’alternant SubjExp(pr-prep)A (17b) (cf. Royo 2018) 
i l’alternant DatExp (17c) (cf. Cuervo 2003, 2010a).25 El contrast entre els alternants 
(17a) i (17b) mostra les diferències ja esmentades entre aquests dos alternants del verb 
i les diferències entre aquesta alternança agentiva e/i i l’alternança causativa (18).

Cuervo (2003) no es refereix en concret als verbs psicològics en les seves estruc-
tures complexes bieventives, que expressen tant un canvi d’estat com l’estat resultant 
en un pacient en oracions transitives causatives (Sυdo+Sυbe) i en oracions inacusatives 
incoatives (Sυgo+Sυbe): aplico aquesta proposta estructural per als dos alternants de 
(17a-b).26 L’alternant causatiu AcExp(prep) de (17a) presenta una estructura transi-

23. Amb el terme event incloc tant els esdeveniments (actius o dinàmics) com els estats (estatius).
24. Per contrast, i com a tema de debat, hi ha autors que utilitzen marcs teòrics en què les arrels no duen 

complements a l’estructura argumental (cf. Alexiadou 2014; Acedo-Matellán & Mateu 2015).
25. A Royo (2018) es fa una proposta d’estructura dels verbs SubjExp(pr-prep)A (17b), amb un subjecte 

intern experimentador pacient que alhora adquireix la semàntica d’agentI en ocupar de manera derivada la 
posició d’argument extern per Internal Merge. Cal tenir en compte que és una proposta que no considera el 
criteri temàtic de Chomsky (1981) (theta-criterion), segons el qual a cada argument del verb se li associa un paper 
temàtic i només un, i cada paper temàtic pot ser assignat a un argument i només a un. Autors com Ramchand 
(2008) també han fet propostes estructurals que no segueixen aquest criteri. 

Cuervo (2003, 2010a) caracteritza les oracions dels predicats DatExp (17c) —aplicant-ho al verb agra-
dar— com a estructures estatives inacusatives amb un subjecte intern i un experimentador datiu argument extern 
introduït per un aplicatiu alt. El subjecte intern —estímul de l’experiència psicològica— és el subjecte d’una 
predicació formada per una υbe i una arrel, en què l’arrel expressa una propietat de l’estímul (el teatre agrada ‘el 
teatre és grat/agradable’; el teatre interessa ‘el teatre és interessant’).

26. En marcs teòrics més restrictius no es preveuen les estructures bieventives (cf. Marantz 2013: 161).
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tiva bieventiva (Sυdo+Sυbe), amb un agentE, un experimentador pacient i un SPrep 
complement de l’arrel; l’alternant SubjExp(pr-prep)A de (17b) mostra una estructura 
inacusativa bieventiva (Sυgo+Sυbe), amb un agentI —que alhora és un experimentador 
subjecte intern pacient (cf. la nota 25)— i un SPrep complement de l’arrel.27

27. Tot i que el subjecte de (17b) és un argument intern en origen, no ho indico a l’etiqueta SubjExp 
(pr-prep)A perquè també és un argument extern derivat.
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Cuervo (2003) afirma que un nucli Sυgo no pot legitimar un argument extern 
a través d’un nucli SVeu, tal com apareix a (17b). Alguns autors han indicat que la 
presència del clític pronominal se bloqueja la legitimació d’un argument extern agen-
tiu. Abrines (2016), seguint Alexiadou et al. (2015), interpreta que la representació 
estructural de les construccions passives pronominals i de les ergatives presenta un 
nucli Middle que impedeix que el nucli SVeu projecti el seu especificador. Però cal 
dir que el nucli SVeu de (17b) no és una projecció de Sυgo per External Merge, sinó 
que apareix per legitimar un experimentador en la posició d’especificador per còpia 
des d’una posició d’argument intern (és un argument extern derivat per Internal 
Merge): cf. la nota 25. També es podria salvar aquest escull teòric especificant que es 
tracta d’un nucli funcional diferent de SVeu (en aquest article he evitat crear nous 
nuclis funcionals), o que es tracta d’un SVeu intern (SVeuI) que legitima un agent 
intern (agentI) que alhora és un pacient. En postulats més restrictius de l’estructura 
argumental, que defensen l’autonomia de la sintaxi respecte de la semàntica (cf. Hale 
& Keyser 1993, 2002; Marantz 2013), no caldria indicar que el subjecte de l’oració de 
(17b) ocupa de manera derivada la posició d’argument extern (per Internal Merge) per 
prendre un valor agentiu, a més del valor originari de pacient.

L’accepció AcExp(prep) interessar {en/per} ‘fer agafar interès’ de (17a) presenta 
una estructura poc habitual dins el paradigma verbal dels predicats psicològics cata-
lans.28 Forma oracions causatives de canvi d’estat en què apareixen alhora un agent 
provocador del canvi (l’Albert), un experimentador pacient afectat pel canvi (la Coia) 
i l’estímul de l’experiència psicològica (el teatre). L’agent és una causa externa agentiva 
o agentE en posició d’argument extern i cas nominatiu (‘l’Albert va fer que la Coia 
s’interessés pel teatre’), l’experimentador pacient amb cas acusatiu se situa en posició 
d’especificador del nucli eventiu més profund d’una estructura bieventiva complexa 
(‘la Coia va quedar interessada pel teatre’) i s’introdueix l’estímul a l’estructura a través 
d’un SPrep (pel teatre).

Per contrast amb (17a-b), a les estructures de l’alternança causativa de (18) s’hi 
poden comprovar visualment les diferències entre totes dues alternances que ja han estat 
comentades. Diferencia l’alternança agentiva e/i de (17a-b) de l’alternança causativa 
de (18) la presència obligatòria del SPrep en tots dos alternants de (17a-b)29—cf. (19) 
respecte de (20)— i la capacitat de la variant pronominal (17b) d’acceptar un subjecte 

28.  A la nota 14 es recullen alguns exemples d’aquestes oracions triargumentals amb els verbs emprenyar 
i entusiasmar, aportats per un avaluador de l’article

29. Seguint Gallego (2010), un dels avaluadors d’aquest article suggereix que la presència obligatòria 
del SPrep es podria explicar per la incorporació d’una preposició abstracta de coincidència central a un predicat 
estatiu en una oració inacusativa. Tot i així, coincideix amb Gallego que és una anàlisi que no està exempta de 
problemes. En aquest cas, obligaria a acceptar que (17b) és una oració inacusativa estativa i no pas inacusativa 
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agentiu o volitiu, en projectar un agentI de forma derivada (cf. Royo 2018). També s’hi 
veuen les diferències per la semàntica associada a cada alternant de (17a-b) i (18a-b), 
indicada entre cometes simples.

La presència obligatòria del SPrep pel teatre en tots dos alternants de (17a-b) 
com un complement de l’arrel, que els diferencia de tots dos alternants de (18), no 
és l’esperada si tenim en compte la distinció de Rappaport Hovav & Levin (1998) 
entre arguments de l’estructura, que són obligatoris, i participants de l’arrel, que són 
optatius. Aquest SPrep representa l’estímul de l’experiència psicològica, estímul que 
també apareix a l’estructura de l’accepció DatExp de interessar recollida a (17c), però 
aquí com un SD (el teatre). Atribueixo aquesta obligatorietat a un tret característic 
dels verbs DatExp i els seus alternants: són predicats que, a diferència d’altres predicats 
psicològics, són inseparables de l’estímul de l’experiència psicològica (cf. Royo 2017: 
76-77; 2018: 132).

Tant la semàntica oracional de l’alternant AcExp(prep) (17a) com la del  
AcExp (18a) és la d’una causa externa que provoca un canvi d’estat en un pacient, però 
caldria estudiar si la impossibilitat de (17a) de formar oracions sense la presència de 
l’experimentador en l’ús absolut del verb —cf. (21a) respecte de (21b)— pot rebre una 
explicació en l’obligatorietat del SPrep, que necessita una estructura d’estat resultant 
de l’experimentador en la part estructural més profunda on poder inserir-se. Una 
possible interpretació de la construcció en l’ús absolut d’un verb AcExp com la de 
(21b) (El jazz emociona) és la d’una estructura predicativa similar a la que formaria una 
construcció en l’ús absolut d’un verb DatExp (21c) (El jazz interessa) —com la de (17c) 
sense el nucli aplicatiu introductor del datiu (cf. la nota 25 in fine)—, que indicaria 
la propietat d’un estímul d’incidir en un hipotètic experimentador (‘la música és 
emocionant; ‘la música és interessant’).30 Aquesta estructura predicativa només podria 
acompanyar-se d’un SPrep optatiu: El jazz emociona (per la seva capacitat d’arribar als 
sentiments); El jazz interessa (per la seva capacitat de relaxar).

Pel que fa a la semàntica oracional de l’alternant SubjExp(pr-prep)A interessar-se 
{en/per} (17b), pot expressar l’estat resultant d’un canvi en un pacient —‘estar o que-
dar + adjectiu psicològic’ (‘la Coia està o queda interessada’)—, com els alternants  
ergatius pronominals de l’alternança causativa (18b): és el significat estructural de la 

agentiva (per a més informació, vegeu Royo 2018); d’altra banda, aquesta caracterització no s’adiu amb l’accepció 
causativa de (17a)

30. La GIEC (§21.2.2c) indica que en l’ús absolut els verbs amb valor instrumental com tallar, obrir, 
tancar, tapar, etc. «expressen una propietat del subjecte més que no pas una acció concreta» (Aquelles tisores no 
tallaven; Aquesta clau ni obre ni tanca (bé)). Com els AcExp, aquests predicats són causatius de canvi d’estat en 
l’ús transitiu, i en l’ús absolut poden expressar una propietat del subjecte (alternança mitjana).
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part eventiva més profunda de totes dues estructures. Però interessar-se {en/per} és un 
verb amb el significat d’una acció voluntària de l’experimentador (‘agafar interès’), com 
a iniciador del seu propi procés de canvi a (17b) (l’experimentador hi és un agentI i un 
pacient alhora), més que no pas el significat no voluntari d’‘esdevenir interessada’; en 
canvi, ‘esdevenir emocionada’ és el significat corresponent a (18b) (l’experimentador 
hi és un pacient).

(19) a. L’Albert va interessar la Coia *(pel teatre).
 b. *La Coia s’interessa vs. La Coia {s’interessa pel teatre / s’hi interessa}.

(20) a. La música emociona la Coia (amb el seu ritme suau).
 b. La Coia s’emociona (amb la música).

(21) a. ??L’Albert va interessar pel jazz. [AcExp(prep)]
 b. El jazz emociona.   [AcExp]
 c. El jazz interessa.   [DatExp]

Un detall comú de totes les estructures de (17) i (18) és la col·locació estructural 
en la posició d’especificador del sintagma determinant (SD) argument intern, que 
impedeix que aquest sintagma pugui ser —amb una entonació neutra de l’oració— 
un sintagma plural escarit (sense determinat) o un nom de massa escarit en posició 
postverbal (22) (cf. Cuervo 2003: §3.1.1.2). Aquest és un comportament sintàctic 
característic de la majoria de verbs psicològics catalans.
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(22) a. L’Albert va interessar {les noies / *noies} pel teatre; L’Albert va interessar {la gent / *gent} 
pel teatre.

 b. S’interessen {les noies / *noies} pel teatre; S’interessa {la gent / *gent} pel teatre.
 c. A la Coia li interessen {les plantes / *plantes}; A la Coia li interessa {el teatre / *teatre}.
 d. La música emociona {les noies / *noies}; La música emociona {la gent / *gent).
 e. S’emocionen {les noies / *noies}; S’emociona {la gent / *gent}.

L’estructura de (17a) per a l’accepció AcExp(prep) de interessar contradiu una 
restricció descrita per Pesetsky (1995), la Target/Subject Matter (T/SM) Restriction. 
Kailuweit (2007: 1702) assenyala que determinades construccions de l’espanyol no 
presenten aquesta restricció: interesar a alguien por algo i incitar a alguien contra al-
guien.31 Segons la T/SM Restriction, no hi pot haver oracions simples causatives de 
canvi d’estat amb verbs psicològics en què coincideixin els tres papers temàtics que 
Pesetsky defineix com a possibles amb aquests predicats: l’Experiencer (experimentador), 
el Causer (agent o causa externa d’un canvi d’estat) i el Target/Subject Matter of emotion 
(estímul de l’emoció). En concret, no hi poden coincidir el Causer i el Target/Subject 
Matter. Segons Pesetsky, en aquestes oracions hi ha un morfema zero introduït per un 
nucli caus per sota del verb, que es mou per fusionar-se amb el verb; però si a l’oració 
hi ha un altre nucli preposicional que assigna el Target/Subject Matter, el moviment 
del nucli caus queda bloquejat. Aquesta restricció desapareix en les corresponents 
construccions perifràstiques angleses (23).

(23) a. *The article in the Times angered Bill at the government. → The article in the Times 
made Bill angry at the government.

 b. *The Chinese dinner satisfied Bill with his trip to Beijing. → The Chinese dinner made 
Bill satisfied with his trip to Beijing.

 c. *The television set worried John about the veracity of Bill’s alibi. → The television set 
made John worry about the veracity of Bill’s alibi.

 d. *The problem of lexical entries bores John with his life as a linguistic. → The problem 
of lexical entries made John bored with his life as a linguistic.

(Pesetsky 1995: 60-61)

La Target/Subject Matter (T/SM) Restriction de Pesetsky (1995) es compleix 
habitualment en les oracions amb predicats psicològics causatius catalans de canvi 

31. Franco (1990: 129, nota 7) aporta un altre contraexemple de l’espanyol a aquesta restricció: El artículo 
enojó a Bill con la prensa. A més, a la nota 14 hi ha contraexemples d’un avaluador d’aquest article amb els verbs 
catalans emprenyar i entusiasmar. Kailuweit (2005, 2007) afirma que aquesta restricció no existeix i fa referència 
a altres verbs psicològics del francès i de l’italià que no la compleixen, tenint en compte les dades de Ruwet 
(1993) i Kailuweit (2005: 147-150)
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d’estat —els AcExp (24a-b) i els AcExp(ce) (24c)32—, a diferència del que s’esdevé en 
la construcció causativa del verb interessar {en/per} ‘fer agafar interès’ (24d).33

(24) a. *L’Albert va empipar la Coia amb en Lluís.→ L’Albert va fer que la Coia s’empipés 
amb en Lluís.

 b. *Les males notícies van inquietar la Coia per la crisi. → Les males notícies van fer que 
la Coia s’inquietés per la crisi.

 c. *L’Albert va encaterinar la Coia amb en Lluís. → L’Albert va fer que la Coia s’encaterinés 
amb en Lluís.

 d. L’Albert va interessar la Coia per la literatura. → L’Albert va fer que la Coia s’interessés 
per la literatura.

La T/SM Restriction de Pesetsky (1995) es pot concebre com una dificultat 
o resistència perquè en una mateixa oració coincideixin una causa externa directa 
(l’argument extern subjecte oracional) i una segona causa externa més indirecta o 
un estímul de l’experiència psicològica (l’argument intern SPrep), més que no pas 
com una restricció estricta. Això pot explicar que sovint en lloc d’una oració simple 
triargumental com la de (25a) s’utilitzi una construcció complexa amb el verb fer 
(25b) o amb verbs que Ginebra & Montserrat (2002: 48, nota 6) anomenen modals 
o equivalents (25c).34 A les oracions triargumentals simples coincidirien, en termes 
d’Acedo-Matellán & Mateu (2015: 83-84), una causa estructural i una causa conceptual.

(25) a. L’Arnau va interessar la Meritxell {en/per} la literatura.
 b. L’Arnau va fer que la Meritxell s’interessés {en/per} la literatura. / L’Arnau va fer interessar 

la Meritxell {en/per} la literatura. / L’Arnau la va fer interessar-se {en/per} la literatura.
  c. L’Arnau {va voler / va aconseguir} que la Meritxell s’interessés {en/per} la literatura. / 

L’Arnau {va voler / va aconseguir} interessar la Meritxell {en/per} la literatura.

32. Diferencio amb dues etiquetes els verbs AcExp (24a-b), que participen en l’alternança causativa amb 
un alternant ergatiu pronominal Subj(i)Exp(pr), dels verbs AcExp(ce) [ce = ‘causa externa’] (24c), que no tenen 
alternants ergatius pronominals perquè l’experimentador no pot desencadenar el procés de canvi d’estat tot sol 
o per si sol, sense el concurs inicial d’una causa externa: algú no es pot {encaterinar / importunar / pertorbar} [tot 
sol, per si sol] (AcExp(ce)), però sí que algú es pot {empipar / emocionar / inquietar} [tot sol, per si sol] (AcExp). 

33. Cal tenir en compte que si el SPrep que representa l’estímul de l’emoció és un sintagma optatiu oracional, 
aquestes construccions sí que són possibles en català: L’Albert va empipar la Coia (amb les seves paraules) → La 
Coia es va empipar amb l’Albert; L’Albert va distreure la Coia (amb històries fantàstiques) → La Coia es va distreure 
amb l’Albert; L’Albert va escandalitzar la Coia (amb la seva actitud) → La Coia es va escandalitzar amb l’Albert.

34. Considero molt interessant l’observació d’un dels avaluadors d’aquest article, segons el qual el fet 
que sovint l’accepció AcExp(prep) de interessar es construeixi amb una estructura complexa de fer + clàusula 
subordinada (25b) pot suggerir que es tracta d’un predicat complex que en alguns casos no es manifesta en fer-se 
silent el verb causatiu fer (25a), o en quedar substituït per predicats modals o equivalents (25c).
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El comportament del verb interessar entra de ple en el debat entre els dos 
enfocaments generals de la interfície lexicó-sintaxi: els lexicalistes o projeccionistes, 
en què la semàntica conceptual o enciclopèdica de les arrels es projecta en la sintaxi 
des del lexicó, i els enfocaments neoconstruccionistes, en què la sintaxi determina la 
semàntica estructural de les arrels (cf. Mateu & Acedo-Matellán 2012: 225; Cuervo 
& Roberge 2012: 5). El fet que no totes les arrels verbals siguin compatibles amb 
qualsevol estructura sintàctica contradiu la pretesa llibertat absoluta de les arrels per 
inserir-se en diferents configuracions sintàctiques; per tant, l’especificitat lèxica del 
verb interessar respecte d’altres predicats psicològics va en contra dels postulats neo-
construccionistes (cf. Marantz 1997; Borer 2005). Alhora, la flexibilitat sintàctica de 
interessar, i en general el ric joc d’alternances dels verbs psicològics catalans, abona la 
idea que les peces lèxiques són dinàmiques i més lliures del que un marcatge estàtic 
des del lexicó pot fer pensar: una mateixa arrel verbal es pot presentar en estructures 
sintàctiques diferents, fet que permet les alternances d’aquests predicats i un significat 
configuracional derivat de les construccions en què participen (cf. Basilico 2012; Mateu 
& Acedo-Matellán 2012; Acedo-Matellán & Mateu 2015); aquest plantejament va en 
contra dels enfocaments projeccionistes (cf. Levin & Rappaport Hovav 1995, 2005).

El marc teòric de Cuervo (2003) segueix un enfocament neoconstruccionista. El 
fet que determinades arrels apareguin o no en algunes estructures s’explica, des d’un 
posicionament neoconstruccionista, per una compatibilitat semàntica entre l’arrel i 
l’estructura: «all that is required is for the idiosyncratic meaning of the verb or root 
to be compatible with the meaning of the construction» (Cuervo 2015: 417); «los su-
puestos casos de agramaticalidad son más bien de anomalía semántica, es decir, de falta 
de compatibilidad entre el contenido conceptual de la raíz y la semántica estructural 
que se deriva de la estructura en la que está inserida» (Acedo-Matellán & Mateu 2015: 
98). A diferència d’altres predicats, les característiques semàntiques de l’arrel lèxica 
verbal fan compatible el verb interessar amb la semàntica estructural triargumental de la 
configuració AcExp(prep). Posicions construccionistes més mitigades podrien explicar 
també aquest fenomen, en la mesura que acceptin mínimament que les arrels poden 
estar marcades amb algun tipus d’informació sintàctica rellevant (cf. Ramchand 2008).

4. CONCLUSIONS

El verb interessar presenta una accepció verbal causativa AcExp(prep) interessar 
{en/per} amb unes característiques específiques poc comunes dins el paradigma de verbs 
psicològics catalans. En un resum breu del comportament d’aquest verb, assenyalo 
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a continuació una relació de la seva especificitat respecte de molts altres predicats 
psicològics.

Primer, és una accepció psicològica del verb interessar amb capacitat de partici-
par en construccions causatives de canvi d’estat triargumentals, que no compleixen la 
Target/Subject Matter (T/SM) Restriction de Pesetsky (1995) (La Meritxell va interessar 
la Núria pel teatre). Tot i així, aquesta restricció pot explicar la preferència d’alguns 
parlants per un altre tipus de construcció (cf. (25a) vs. (25(b-c)).

Segon, la construcció causativa AcExp(prep) (La Meritxell va interessar la Núria 
pel teatre) participa en una alternança agentiva/estativa amb una construcció estativa 
DatExp (A la Núria li interessa el teatre).

Tercer, la construcció causativa AcExp(prep) participa en un tipus d’alternança 
agentiva externa/interna (o agentiva e/i) amb una construcció SubjExp(pr-prep)A 
(La Meritxell va interessar la Núria pel teatre vs. La Núria s’interessa pel teatre); és una 
alternança diferent de l’alternança causativa —tot i la similitud—, l’habitual dels 
predicats psicològics causatius de canvi d’estat amb experimentador acusatiu (AcExp).

Quart, a diferència d’altres predicats psicològics emotius que formen oracions 
amb un objecte experimentador (AcExp i DatExp), l’accepció AcExp(prep) es resisteix 
a l’ús absolut, a la construcció sense experimentador (??Aquest professor va interessar 
pel teatre).

A més de les característiques específiques de l’accepció AcExp(prep), el verb 
interessar participa en un tipus d’alternança emotiva/volitiva que està en desús amb 
altres verbs, en molts dialectes catalans, entre un alternant emotiu DatExp i un altre 
de volitiu SubjExp(pr-prep)A (A la Núria li interessa el teatre vs. La Núria s’interessa 
pel teatre).

El verb interessar presenta una especificitat lèxica difícilment explicable des d’un 
posicionament construccionista radical (cf. Borer 2005), potser perquè expressa una 
semàntica menys emotiva que altres predicats psicològics emotius i més intel·lectiva. 
Ara bé, des d’una òptica diferent, es podria dir tot just el contrari, que el verb interessar 
és un exemple evident de la llibertat d’una arrel d’inserir-se en qualsevol estructura 
sintàctica, amb poques restriccions per incompatibilitat semàntica amb l’estructura. 
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ANNEX: LLISTA D’ETIQUETES PER ALS DIFERENTS GRUPS VERBALS

AcExp verb psicològic amb experimentador acusatiu, com emocionar 
i espantar

AcExp(ce) verb psicològic amb experimentador acusatiu i sense alternant 
ergatiu pronominal o Subj(i)Exp(pr), com encaterinar i fascinar

AcExp(prep) verb psicològic amb experimentador acusatiu i règim preposi-
cional, com interessar {en/per}

DatExp verb psicològic amb experimentador datiu, com agradar i recar
DatExp(+pers) verb psicològic DatExp que admet un subjecte de denotació 

personal, com agradar i importar
DatExp(–pers) verb psicològic DatExp que no admet un subjecte de denotació 

personal, com recar i remordir
SubjExp(pr-prep)A verb psicològic pronominal amb subjecte experimentador i 

règim preposicional que pot expressar un estat resultant i que 
té un alternant DatExp, com agradar-se de i interessar-se {en  
/per}

SubjExp(pr-prep)B verb psicològic pronominal amb subjecte experimentador i 
règim preposicional que pot expressar un estat resultant i que 
no té un alternant DatExp, com obstinar-se en i penedir-se de

Subj(i)Exp(pr) verb psicològic ergatiu pronominal amb subjecte intern expe-
rimentador i alternant AcExp, com emocionar-se i espantar-se
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