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1. INTRODUCCIO AL PROBLEMA: TIPUS D'ESPECIALITZACIO 
SEMÁNTICA 

(*) La recerca en qué es 
basa aquest arricie ha rebut l'ajut 
de la beca FKFO 2.0078.90 i la 
beca OT90/7 del KUL Research 
Council. 

(1) 'Una combinació de 
dues o mes paraules és fraseo
lógica quan, en primer lloc, les 
paraules en qüestió manifesten 
una unitat que no es pot explicar 
basant-se en regularitats sintác-
tiques i semántiques de l'esquema 
combinatori, i, en segon lloc, 
quan la combinació és utilitzada 
normalment en la comunitat lin
güística com un element léxíc'. 

Les expressions idiomátiques es defineixen sovint en termes de combinació entre 
especializado formal i semántica. Greciano (1986), per exemple, esmenta la poli-
lexicalitat, la fixació i la figuració com les característiques definitóries de la idioma-
ticitat, mentre que Burger afegeix a aquesta llista la noció de convencionalitat: 

Phraseologisch ist eine Verbindung von zwei oder mehr Wórtern dann, wenn 
Io die Worter eine duren die syntaktischen und semantischen Regularitáten der 
Verknüpfung nichterklarbare Einheit bilden, und wenn 2o dier Wortverbindung 
in der Sprachgemeinschaft, áhnlich wie ein Lexem, gebráulich ist.' (Burger, 
Buhofer & Sialm, 1982). 

Pero, ¿qué és exactament aquesta especialització de significat que es considera defi-
nitória de les expressions idiomátiques? Només per mostrar els diversos fenómens que 
hi poden ser implicats, considereu el conjunt d'expressions idiomátiques neerlande
ses següents: 

Caplletra 18 (Primavera 1995), pp. 45-63 
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(1) a. Dames en heren 'Senyores i senyors' 
b. Met de meeste hoogachting 'Amb la máxima estima > atentament'2 

(2) lemand de loefafsteken 'Endur-se el vent de les veles d'algú' > 'Prendre 
el millor d'algú, privar algú d'algún avantatge' 

(3) lemand iets op de mouw spelden 'Enganxar (amb una águila) alguna cosa 
en la mániga d'algú > enganyar algú, ensarronar algú, prendre el pél a algú, 
aixecar la camisa a algú' 

En els exemples d'(l) i (3), el significat literal, referencial, de les expressions 
idiomátiques és forja ciar: no hi ha, per exemple, cap problema per computar el signi
ficat literal, 'enganxar (amb una águila) alguna cosa en la mániga d'algú', de l'expres-
sió iemand iets op de mouw spelden, basant-nos en els significats deis elements mouw, 
speiden, etc. De manera semblant, met de meeste hoogachting té una lectura literal no 
ambigua 'amb la mes alta estima'. En canvi, és difícil derivar la lectura literal de l'ex-
pressió de (2) a partir deis seus constituents, perqué un deis elements básics és un 
morfema *cranberry 3: ates que el parlant de neerlandés mitjá no és conscient del 
significat de loef,' orsa, en el sentit del léxic mariner', no será capac, de recuperar el 
significat literal 'Endur-se el vent de les veles d'algú'. La distinció entre (1) i (3), d'altra 
banda, está en el fet que la lectura especialitzada de (3) és metafórica, cosa que no 
ocorre a (1). El que fa de dames en heren ('Senyores i senyors') i met de meeste hooga
chting ('Amb la máxima estima > atentament') expressions idiomátiques és el seu 
significat especialitzat i no referencial. Concretament, ambdues teñen una funció 
discursiva molt específica com a formes d'introducció i de conclusió en les cartes 
formáis, respectivament. Ates que expressions referencials sinonimes com marinen en 
vrouwen'homes i dones' (o fins i tot heren en dames 'senyors i senyores'), i met alie 
waarderin 'amb tota estima' no comparteixen el significat pragmátic de dames en heren 
i met de meeste hoogachting, el valor semántico-discursiu d'ambdues expressions no 
pot derivar-se directament a partir del seu significat referencial. En iemand iets op de 
mouw spelden ('enganxar -amb una águila- alguna cosa en la mániga d'algú'), el 
significat derivat és encara de tipus referencial; és a dir, no es tracta d'un valor espe-
cífic de carácter emotiu, estilístic o discursivo-pragmátic el que fa aquesta expressió 
semánticament especial. El significat derivat (referencial) és, tanmateix, metafóric, 
pero la imatge que motiva la transferencia figurativa no és clara. Per qué enganxar 
alguna cosa en la mániga d'algú hauria d'implicar enganyar-lo? Qué és alió que s'en-
ganxa a la mániga? Es molt tipie que els estudiosos de les etimologies de les expres
sions idiomátiques no estiguin d'acord entre ells: mentre Ter Laan (1953) fa referen
cia a l'antic costum de penjar un regal en el brac d'un infant el dia del seu aniversari, 
Stoett (1914) pensa, mes aviat, en la imatge figurada de 'fer que una idea s'adhereixi, 
assegurar-se que la persona en qüestió no se la treu de sobre'. 

Així dones, qué significa exactament l'especialització semántica de les expressions 
idiomátiques? La no-derivabilitat d'un significat literal, com a (2)? O la no-derivabilitat 
d'un significat referencial a partir d'un significat referencial literal, com a (1)? O bé 

(2) En aquest exemple i en 
els següents, el signe '>' indica 
una extensió semántica ulterior 
basada en el signifscat original, el 
literal; una paráfrasi adequada 
seria 'i per tant, i d'aquí...*. A 
met de meeste hoogachting, per 
exemple, el significat básic *amb 
la mes alta estima' s'estén pos-
teriorment cap al significat espe
cialitzat des del punt de vista 
pragmátic 'atentament'. 

(3) L'especifitat del mot 
compost angles canberry 
('gerdó') prové del fet que eran 
no existeix com a mot 
independent, a diferencia del que 
s'esdevé amb els components 
primers del nom d'altres fruits de 
bosc en aquesta llengua: 
blackberry, 'mora' {black = 
negre); grooseberry 'grosella' 
(goose = oca), strawber-
ry'maduixa' (straw = 'palla'), 
etc, Alguns lingüistes anglo-
saxons denominen així una serie 
de formes dependents que, com 
en e! cas de eran- en la paraula 
que esdevé etiqueta me-
talíngüística del fenomen, teñen 
una distribució defectiva limitada 
a i'entorn d'una paraula o ex
pressió: no s'usen, dones, com a 
unitats lliures i no teñen cap 
significat autonom fora del com
post on apareixen. Ates que el 
procediment d'encunyació d'a-
quest terme metalingüístic va 
lligat a una expressió anglesa que 
exemplifíca el fenomen en ia seva 
mateixa estuctura lexicológica, 
Preferím respectar el terme origi
nal sense traduir-lo. Tot i que el 
concepte no ha estat encunyat en 
cátala ni en espanyol, la seva 
operativitat és gran en el marc 
deis estudis fraseológics si, com 
fa Geeraerts, ampliem el seu ús a 
entorns d'extensió sintagmática 
superior a la de la paraula com
posta. En tot cas, el lector en 
trobará nombroses exempli-
ficacions al llarg d" aquest treball. 
(Nota del traductor). 
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(4) En la tradició saussu-
reana, les relacions sintagma-
tiques remeten a associacions 
entre les expressions lingüís-
tiques que existeixen in 
praesentia, mentre les relacions 
paradigmátiques remeten a 
associacions in absentia. En una 
expressió com dames en heren 
per exempte, l'associació entre 
dames i heren esrealitzaperella 
mateixa en l'expressió dames en 
heren. L'associació semántica 
entre dames 'dames' i vrouwen 
'dones', d'altra banda, existeix 
fins i tot encara que no es 
manifesti explícitament en 
l'expressió que s'usa. Les 
relacions paradigmátiques poden 
ser de diferents menes; no 
inclouen només associacions 
semántiques del tipus que acabem 
d'esmentar, sino també relacions 
morfologiques entre una base 
léxica o lexema i els deriváis o 
compostos en qué apareix. Entre 
les associacions paradigmátiques 
de carácter semántic, tradi-
cionalment s'ha destacat la 
metáfora (vegeu Jakobson 1971: 
74); noteu que, en aquest cas, 
l'associació no existeix entre 
paraules diferents, sino entre dues 
lectures de la mateixa paraula. 
Les relacions paradigmátiques 
que tractarem en aquest treball 
son precisamem del tipus 
illustrat per la metáfora: asso
ciacions semántiques entre dife
rents lectures d' una expressió lin
güística. A mes de la metáfora, les 
associacions rellevants inclouen 
relacions semántiques com la 
metonimia, la generalització i 
l'especialització. 

la no-derivabüitat d'un significat referencial figurat a partir d'un significat referenci-
al literal, com a (3)? El mínim que es pot dir és que el concepte d'especialització 
semántica en les expressions idiomátiques necessita alguns aclariments. En aquest 
treball, presentaré una serie de distincions conceptuáis que poden ajudar a proporci
onar aquests aclariments. En concret, les distincions conceptuáis que introduiré cons-
titueixen una eina analítica per a classificar diferents formes del que s'ha denominat 
en general, i sense massa matisacions, la naturalesa especialitzada de les expressions 
idiomátiques des del punt de vista semántic. Tanmateix, m'ocuparé sobretot de les 
expressions figuratives, com la de (3). El tipus de no-composicionalitat mencionat a 
(2) també apareixerá en la meva exposició, tot i que de manera menys destacada. El 
tipus il-lustrat a (1), en canvi, no será tractat, per tal com ja l'he analitzat amb un cert 
deteniment en un altre treball (1989). 

2. INTRODUCCIO A L' APARELL CONCEPTUAL: ISOMORFISME í MOTI-
VACIÓ 

Com a primer pas cap a la classificació deis tipus d'especialització figurativa en 
les expressions idiomátiques, notarem que les dimensions paradigmática i sintag
mática4 d'aquestes presenten dos vessants, en la mesura que totes dues poden ser consi-
derades respecte al significat original, literal, i respecte al significat derivat, figurat. 
La dimensió paradigmática remet primordialment a la relació entre el significat 
original de l'expressió idiomática com un tot i el seu significat derivat. Secundáriament, 
remet a la relació entre el significat original, el literal, de les parts que la constituei-
xen i a la interpretado que reben aqüestes parts dins de la lectura derivada de l'expressió 
en la seva totalitat. La dimensió sintagmática inclou la relació entre la interpretació 
deis constituents de l'expressió, d'una banda, i la interpretació de l'expressió com un 
tot, d'altra; tanmateix, aquesta dimensió sintagmática pot considerar-se tant respecte 
al significat original com al derivat. Així dones, d'una manera sistemática, podem 
esquematitzar les relacions semántiques en les expressions idiomátiques mitjancant 
una estructura prismática com en la figura 1. (La figura s'ha d'entendre només com 
un mitjá de clarificació i referencia; lógicament no és una representado formal com 
les de les gramátiques formáis. Per simplificar, s'entén que l'expressió conté només 
dos elements léxics.) t 

dimensió 
sintagmática 

Fig. 1 
dimensió 
paradigmática 
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1. Primer constituent amb el seu significat literal 
2. Segon constituent amb el seu significat literal 
3. Expressió com un tot amb el seu significat literal 
1'. Primer constituent amb el seu significat derivat 
2'. Segon constituent amb el seu significat derivat 
3'. Expressió com un tot amb el seu significat derivat, lectura idiomática 

Com a segon pas preparatori, és important teñir en compte que la noció de com-
posicionalitat pot rebre una interpretado dinámica o estática. En la interpretació di
námica, es considera que la composicionalitat és un procés derivacional sintagmátic 
durant el qual el significat d'una expressió composta es computa a partir deis signi
ficáis de les parts constituents de l'expressió.5 En contrast amb aquesta concepció 
dinámica, ascendent (de baix cap amunt), podem concebre una interpretació estática 
que únicament palesa que és possible detectar una correspondencia biunívoca entre les 
parts del valor semántic de l'expressió com una totalitat i els significáis deis seus 
constituents, malgrat la qüestió de si aquesta correspondencia s'ha produít a través del 
procés de derivado ascendent o a través d'un procés interpretatiu descendent (de dalt 
cap avall). Mes endavant donarem exemples d'aquests processos interpretatius. 

Arribáis en aquest punt, és suficient notar que no cal excloure una concepció no 
direccional de la composicionalitat. Ara bé, ates que el terme composicionalitat, a partir 
de la connotació processual que té, s'associa amb la idea d'una derivació ascendent, 
ens pot ser útil considerar un terme diferent per a la interpretació neutra, la no direc
cional. Aquí proposo d'utilitzar el terme isomorfisme: al capdavall, del que es tracta 
és d'una correspondencia biunívoca entre l'estructura formal de l'expressió i l'es-
tructura de la seva interpretació semántica, en la mesura que existeix una correlació 
sistemática entre les parts del valor semántic de l'expressió en la seva totalitat i les parts 
constituents d'aquesta expressió. 

Podem fer encara un tercer pas preparatori refinant la noció de derivació. A pesar 
que puguin semblar intercanviables afirmacions en el sentit que els significats idio-
mátics no son composicionals, que son especialitzats i que no poden derivar-se direc-
tament, a hores d' ara hauria d' haver quedat ciar que, en principi, hem de distingir entre 
la no-derivabilitat sintagmática del significat d'una expressió -que és, lógicament, el 
seu aspecte no compositiu- i la seva no-derivabilitat paradigmática. La segona afecta 
la transparencia de l'extensió semántica que condueix des del significat original d'una 
expressió a la seva lectura transferida. Podem illustrar aquest fet mitjancant la difi
culta! interpretativa que trobávem a (3): al llarg de la línia superior del prisma de la 
figura 1, la transició des del significat literal de iemand iets op de mouw speilden ('en-
ganxar (amb una águila) alguna cosa en la mániga d'algú') al significat idiomátic 
('enganyar algú') és opaca. La segona no pot ser derivada basant-se en la primera, 
perqué la imatge motivadora s'ha perdut. Proposo denominar aquest tipus de derivá

is) La interpretació ascen
dent es troba en cites com ia se-
güent: «Whatever linguistic mea-
ning is, there must be some sort of 
compositional account of the 
interpretation of complex expres-
sions as composed from the 
interpretations of their parts and 
thus ultimately from the inter
pretations of the (finitely many) 
simple expressions contained in 
themand of the syntactic struc-
tures in which they occur» 
(Chierchia & McConner-Ginet 
1990: 6). 
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ció motivado (en contrast amb la composicionalitat dinámica com un tipus sintagmátic 
de derivado). 

Per arrodonir els aspectes preparatoris, notarem que 1'isomorfisme i la motivado, 
segons s'han definit aquí,6 comparteixen una característica comuna: comporten la 
transparencia d'alguns deis lligams indicats a la figura 1. Mes específicament, l'iso-
morfisme coincideix amb la transparencia sintagmática, mentre que la motivado es 
pot definir com a transparencia paradigmática. 

3. LA CLASSIFICACIO BÁSICA: COMBINACIONS D'ISOMORFISME I 
MOTIVACIÓ 

(6) En la major part de tre-
balls de la Semántica Cognitiva, 
el concepte de motivado s'uti-
litza d'una manera lleugerament 
mes amplia de com l'hem defini
da aquí. ALakoff (1987) i ais 
treballs que s'hi relacionen, per 
exemple, la 'motivado' inclou els 
principis que expliquen (o fan 
plausible) per qué una expressió 
lingüística determinada significa 
el que significa. El concepte ha 
estat explícitament introduít com 
una alternativa a la noció mes tra
dicional de predictibilitat: fins i 
tot els significáis que no son com-
pletamentpredictibles, poder ser 
motivats per tendéncies existents 
i schemata. La distinció que 
marquem aquí entre 'motivado' i 
'isomorfísme' intenta ser mes 
específica peí que fa al concepte 
general de motivado, tot distin-
gint entre la forma sintagmática i 
la paradigmática. El concepte 
d"isomorfisme\ d'altra banda, 
connecta amb els treballs de la 
tradició cognitiva que tracten de 
la iconicitat de la gramática (ve-
geu Haiman 1980). L'isomor-
fisme és utilitzat aquí com una 
forma d'iconicitat en la mesura 
que les característiques de sig-
nificat (en concret, la seva natu-
ralesa complexa) es reflecteixen 
amb trets de la forma lingüística 
(aixó és, la seva naturalesa com-
posta). 

Ara podem arribar a la classificació básica de la naturalesa especialitzada de les 
expressions idiomatiques, tenint en compte les diferents combinacions d'isomorfis-
me i motivado que es poden produir. És ciar que isomorfisme i motivado poden ser 
considerats en dos punts en l'estructura relacional dibuixada a la figura 1. D'una part, 
la motivado es pot referir a la línia paradigmática superior del prisma i a les dues línies 
paradigmátiques inferiors. D'altra banda, Fisomorfisme sintagmátic pot incloure el 
triangle frontal o el triangle posterior de la figura. Vist que l'entitat básica que ens 
interessa aquí és el significat idiomátic de l'expressió com un tot (el cantó superior i 
posterior de la figura), per ara considerarem només la motivado i 1' isomorfisme en la 
mesura que están directament relacionáis amb aquesta part de l'estructura, és a dir, 
considerarem l'isomorfisme dins el nivell figuratiu i la motivado en el nivell global. 
Tractarem les extensions cap a altres parts de l'estructura en seccions successives. 
Considereu, dones, les expressions següents; 

(4) De koe bij de horens vatten ' Agafar la vaca per les banyes > agafar el bou 
per les banyes' 
Aan de weg ? timmeren' Practicar fusteria en la carretera, treballar en pú-
blic > atreure l'atenció cap a les propies activitats, estar la vista pública, ser 
el centre de l'atenció' 

(5) Met spek schieten 'Disparar amb bacó > fanfarronejar, bufar en caldo ge-
lat' 
Een wit voetje bij iemand hebben 'Teñir un peu blanc i petit amb algú > estar 
en bones relacions amb algú, gaudir deis favors d'algú, ser l'ullet dret d'al
gú' 

(6) Met de handen in het haar zitten 'Seure amb les mans ais cabells > estar a 
punt de tornar-se boig, estar en una situado problemática, no saber qué fer' 
Dat heeft met veel om het lijf'Aixó no té massa al voltant del eos > aixó no 
significa molt, no és molt important, aixó rai' 

(7) De kat de bel aanbinden 'Lligar la campaneta al gat > prendre la iniciativa 
en una activitat perillosa' 
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Alspuntje bijpaaltje komt 'Quan el punt arriba al pol > quan ja no hi ha res 
a fer, quan les coses es posen negres' 

Les lectures idiomátiques de (4) son al mateix temps isomórfíques i motivades. 
Les de (5) son isomórfíques pero no motivades, les de (6) son motivades pero no 
isomórfíques, i les de (7) no son ni isomórfíques ni motivades. El carácter isomór-
fic de de koe bij de horens vatten ('Agafar la vaca per les banyes > agafar el bou per 
les banyes') deriva del fet que es pot definir una projecció (angl. mapping) biunívoca 
consistent entre els elements del significat global i els deis constituents de l'expres-
sió. Si parafrasem el significat idiomátic com 'atacar un problema o una dificultat en 
el punt mes central, el mes perillos o difícil', queda ciar que la vaca es correspon amb 
el problema com a totalitat, mentre que les banyes en representen la part mes difícil; 
agafar les banyes simbolitza atacar el nucli d'una situació problemática. De manera 
semblant, met spek schieten ('Disparar amb bacó > fanfarronejar, bufar en caldo ge-
lat') és isomórfic perqué les fanfarronades corresponen a spek, 'bacó', mentre que el 
fet d'explicar coses de manera hiperbólica es pot entendre com a corresponent a 
schieten, 'disparar'. Per contra, és difícil identificar aquests aspectes amb una situa
ció on estar a punt de tornar-se boig, no saber qué fer pugui projectar-se isomórficament 
en els diversos aspectes de la situació descrita per met de handen in het haar zitten 
('Seure amb les mans ais cabells > estar a punt de tornar-se boig, estar en una situació 
problemática, no saber qué fer'). Qué serien les mans i qué serien els cabells, per 
exemple? Peí que fa a la motivado, en canvi, es pot apreciar rápidament que aquesta 
expressió és metonímica respecte a una situació d'estar en problemes: el que hom sol 
fer en aquesta mena de circumstáncíes és precisament agafar-se el cap entre les mans 
i considerar la situació. En la mateixa línia, és fácil veure que la situació literal des
crita en de koe bij de horens vatten ('Agafar la vaca per les banyes > agafar el bou per 
les banyes') és una imatge metafórica d'atacar un problema en el seu punt mes difícil. 
Pero no és ciar per qué disparar amb bacó hauria d'indicar fanfarronejar o per qué el 
fet que un punt assoleixi un pol hauria de teñir res a veure amb el fet que les coses es 
posín negres. 

Per clarificar una mica mes aquesta classificació básica, cal fer quatre remarques. 
En primer lloc, Jes relacions isomórfíques que hem identificat mes amunt no s'han de 
confondre amb la qüestió de si les lectures deis constituents d'una expressió idio-
mática projectades isomórficament son per elles mateixes motivades. Per exem
ple, mentre l'element léxic koe de de koe bij de horens vatten ('Agafar la vaca per les 
banyes > agafar el bou per les banyes') es projecta en la part problemática de la lec
tura figurada global 'atacar un problema per l'aspecte mes difícil', no hi ha una mo
tivado independent per estendre la distribució semántica de koe cap al significat 'pro
blema', un canvi semántic des de 'vaca' fins a 'problema' no és un aspecte conven-
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(7) Podem contestar la pre
gunta de com podem situar koe, 
interpretat en e! context figuratiu, 
en correspondencia amb koe, 
interpretat en el pía literal. D'una 
banda, podríem mantenirque koe 
'problema' eorrespon a koe 'va
ca'. Pero, d'altra banda, no hi ha 
lligam associatiu semántic de 
'vaca' a 'problema'. Així dones, 
¿podem dir que koe es projecta en 
'problema'? Qué és el que ens 
atura a l'hora de projectar bij de 
horens vatten en la part 'proble
ma' de la lectura idiomática de 
Pexpressió? En aquest cas parti
cular, és ciar, el lligam entre 
vatten 'capturar (literalment)' i la 
lectura figurada 'atacar' no és 
immotivada, i dones, per elimi
nado, koe es projecta fácilment 
en 'problema'. Pero fins i tot si 
aquest lligam paradigmátic entre 
les dues interpretacions de vatten 
hagués de ser tan poc transparent 
com el que hi ha entre 'vaca' i 
'problema', l'estructura sintác
tica de l'expressió (interpretada 
literalment), afavoriria una inter-
pretació figurada de koe com a 
nom, i de vatten com a verb. Aixó 
sembla conduir a la conclusió que 
sempre hi ha algún lligam para
digmátic en la part inferior deis 
prisma entre les lectures ¡iteráis 
deis constituents i la seva inter
pretado figurada: al capdavall, la 
lectura literal motivaría la lectura 
figurada perqué la segona es 
compon de la classe de paraules 
de la primera. En principi, aques
ta forma de motivado feble pot 
ser explicada acceptant graus de 
motivado; es mostrará mes enda-
vant en el text que en qualsevol 
cas és útil fer aquest pas. Tan-
mateix, des del punt de vista 
empíric, queda per veure si les 
lectures figurades sempre es com
ponen de la classe de paraules 
deis constituents de l'expressió 
literal. (Noteu que almenys en el 
reialme de la morfología, els 
processos reinterpretatius poden 

cional del significat de koe, ni hi ha una metáfora independent i fácilment concebible 
que condueixi de 'vaca' a 'problema'. En altres paraules, les línies paradigmátiques 
inferiors de la figura 1 no son presents en el cas de de koe bij de horens vatten ('Aga-
far la vaca per les banyes > agafar el bou per les banyes').7 A hores d'ara, hauria de 
ser mes ciar per qué he suggerit que calia teñir en compte l'isomorfisme com un con-
cepte no direccional de composicionalitat. Encara que de koe bij de horens vatten 
presenta un isomorfisme, el significat idiomátic 'atacar un problema peí seu aspecte 
mes difícil' no es pot assolir mitjancant un procés compositiu ascendent, perqué no és 
possible assolir independentment la construcció de blocs per a aquest procés (per 
exemple, una interpretació del tipus 'problema' per a koe). A causa de la manca d'una 
motivado paradigmática independent en la part inferior del prisma, 1'entrada (inpui) 
per a un possible procés compositiu només pot recuperar-se quan la sortida (output) 
del procés (el significat figurat global de l'expressió en la seva totalitat) és realment 
a l'abast. 

En segon lloc, la motivado i l'isomorfisme poden ser parcials. Considerant la 
paráfrasi 'donar les ordres' per a de lakens uitleden (esmentat a (8), mes avall), és 
possible projectar lakens ('fulls') en 'ordres' i uitleden ('repartir') en 'donar'. Al mateix 
temps, és possible imaginar una situació en qué la persona responsable de la distribu-
ció deis fulls generalment és l'encarregat; així les coses, el significat idiomátic és 
motivat. Pero el lligam motivacional és feble: distribuir fulls no és un tipus de situa
ció que típicament s'associa amb ser l'encarregat (o almenys, ja no: aparentment, la 
imatge deriva de la posició dominant de la mestressa de casa, el control de la qual sobre 
els afers de la casa se simbolitza amb el seu control sobre l'armari de la roba de casa). 
A de kogel is doorde kerkCLa. bala ha passat a través de l'església > s'ha arribat a una 
decisió, les coses han arribat al punt final') s'indica que per fi s'ha produ'ít un esde-
veniment (com ara la presa d' una decisió), que havia estat retardat o impedit per alguna 
mena d'obstacle. El disseny general és forca ciar: un obstacle material (l'església) 
obstrueix i alenteix el moviment de la bala, de la mateixa manera que diverses difi
cultáis obstrueixen i alenteixen la materialització d'un esdeveniment esperat des 
de fa molt de temps. Pero, per qué una església i una bala? Novament la transparen
cia de la imatge motivadora és només parcial. 

(8) De lakens uitleden 'Distribuir els fulls > donar les ordres, portar la batuta, 
ser el cap, tallar el bacallá' 
De kogel is door de kerk 'La bala ha passat a través de l'església > s'ha 
arribat a una decisió, les coses han arribat al punt final' 

(9) Met spek schieten 'Disparar amb bacó > fanfarronejar, bufar en caldo gelat' 
Abraham gezien hebben 'Haver vist Abraham > teñir mes de cinquanta 
anys, ser mes vell que Matusalem' 
Ais punt]'e bij paaltje komt 'Quan el punt arriba al pol > quan ja no hi ha 
res a fer, quan les coses es posen negres' 
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(10) Uit de bol gaan 'Anar-se'n del cap > Tornar-se boig d'alegria' 
Het hoofd verliezen 'Perdre el cap' 
Niet goed bij z 'n hoofd zijn 'No estar bé del cap > estar tocat del bolet, no 
tocar-hi' 
Het hoofd loopt mij om 'El meu cap em gira > em venen rodaments de cap' 
Z'n hoofd ergens bijhouden 'Mantenir el cap en alguna cosa > estar atent, 
no perdre-se'n una' 
Buiten zichzelf zijn 'Estar fora de si' 
Uit z'n vel springen 'Saltar de la propia pell > estar fora d'un mateix (de 
rabia)' 
Uitsbarsten 'Esclatar, rebentar' 
Exploderen/ontplojfen 'Esclatar' 
In de wolken zijn 'Estar en els núvols > estar contentíssim' 
In de zevende hemel zijn 'Ser al seté cel > estar contentíssim, ser al para-
dís' 
In de put zitten 'Seure al fossat > estar afonat, estar deprimit' 
Door een dal gaan 'Anar a través de la valí > travessar un mal moment, 
estar afonat' 
Erbovenop zijn 'Ser al cim d'aixó > haver superat els problemes' 

En tercer lloc, la pérdua o Fafebliment de la motivado sovint és el resultat de 
canvis culturáis. Mes sovint que no ens pensem, la imatge de base que motiva un canvi 
figurat és un aspecte de la cultura material o immaterial d'una comunitat lingüística; 
així, quan la cultura canvia, la motivació de la imatge pot perdre forca. Un exemple 
ciar d'aixó és met spek schieten (repetit a (9)). Sembla ser que es disparava a les naus 
enemigues amb bacó (i altres substancies greixoses semblants), per tal de facilitar que 
s'incendiessin; la interpretació 'fanfarronejar' es pot assolir mitjancant una interpre
tado intermedia 'sotmetre algú a una agressió verbal, dominar algú verbalment'. En 
aquest cas, el coneixement rellevant pertany al nivell de la cultura immaterial mes que 
no pas a la material. Peí que fa al segon exemple de (9), el significat 'ja no ser jove o 
inexpert' es pot derivar, amb una motivació parcial, en la mesura que l'expressió 
idiomática s'interpreta com a hiperbólica amb la lectura 'haver vist algú fa molt de 
temps'. Pero, per qué el límit ha d'establir-se en els 50? De fet, es necessita un bon 
coneixement de la Biblia per a reconéixer el fonament de l'expressió, que deriva de 
l'evangeli de Joan 8:57. Així dones, és ciar que la naturalesa motivada d'una expressió 
es troba subjecta a una variabilitat individual considerable (que depén, entre altres 
coses, de les diferencies individuáis quant al grau de familiaritat amb el context historie 
motivador). Tanmateix, aixó no vol dir que un coneixement encielopédie vast sigui 
sempre suficient per a recuperar la motivació que hi ha darrera d'una expressió. El 
darrer exemple de (9) pot ser gairebé irrecuperable, cosa que típicament es palesa quan 
els etimólegs no es posen d'acord sobre l'origen d'una expressió. Respecte a alspuntje 
bijpaaltje komt ('Quan el punt arriba al pol > quan ja no hi ha res a fer, quan les coses 

violar l'estructura sintagmática 
inicial: la reanálisi isomorfi-
cament metanalítica de ham-
burger com ham + burger viola 
l'estructura formal inicial.) 
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es posen negres,'), per exemple, alguns pensen que prové d'una transformació de 
l'expressió mes antiga ais putje bij paaltje komt 'Quan el forat arriba al pol > quan 
s'arriba a posar el pol dins del forat', mentre que altres pensen que és una variant de 
depuntjes op de i zetten ('posar el punt sobre la i > ser meticulós en els detalls'). 

En quart lloc, la imatge motivadora no ha de ser necessáriament específica de 
l'expressió en qüestió; encara mes, la imatge motivadora pot ser complexa. Arri
báis a aquest punt, podem connectar amb la recerca general sobre la metáfora en la línia 
de Lakoff & Johnson (1980). Sense entrar massa aprofundidament en la qüestió, consi-
dereu (10) uit de bol gaan ('Anar-se'n del cap > Tornar-se boig d'alegria'). Sembla 
que l'expressió té la seva motivació en la combinació d'almenys tres imatges de ca
rácter general, en la mesura que proporcionen una motivació genérica a diverses 
expressions especifiques. Primera, EL CAP ÉS EL LLOC DE L'AUTOCONTROL és a la base de 
het hoofd verliezen ('Perdre el cap'), niet goedbijz'n hoofdzijn ('No estar bé del cap 
> estar tocat del bolet, no tocar-hi'), het hoofd loopt mij om ('El cap em gira > em venen 
rodaments de cap' ),z'n hoofd ergens bijhouden ('Manteñir el cap en alguna cosa > estar 
atent, no perdre-se'n una'). Segona, PERDRE L'AUTOCONTROL ÉS DEIXAR EL eos es troba 
a buiten zichzelfzijn ('Estar fora de si'), uitz'n vel springen ('Saltar de la propia pell 
> estar fora d'un mateix (de rabia)'), uitsbarsten f'Esclatar, rebentar'), exploderen i 
ontploffen ('Esclatar'). I tercer, DALT ÉS POSITIU/BAIX ÉS NEGATIU és present a *in de 
wolken zijn ('Estaren els núvols > estar contentíssim'), in de zevende hemelzijn ('Ser 
al seté cel > estar contentíssim, ser al paradís'), in deput zitten ('Seure al fossat > estar 
afonat, estar deprimit'), dooreen dalgaan ('Anar a través de la valí > travessar un mal 
moment, estar afonat'), erbovenop zijn '(Ser al cim d'aíxó > haver superat els proble-
mes'). 

4. ELABORACIÓ DE LA CLASSIFICACIÓ: MOTIVACIÓ LOCAL IABSÉN-
CIA D'ISOMORFISME LITERAL 

En Tapartat anterior hem tractat una part de la representació original de la figura 
1. Eixamplant la nostra perspectiva a la figura 1 com a conjunt, hi ha dos fenómens 
addicionals a analitzar. D'una banda, la motivació global d'una expressió pot contras-
tar-se amb la motivació 'local' de cadascun deis seus elements, és a dir, la motivació 
al Uarg de la línia paradigmática superior del prisma ha de ser complementada amb la 
motivació de la línia inferior. D'altra banda, l'isomorfisme de la part figurativa pos
terior del prisma pot ser contrastat amb el del front literal de la representació prismática. 

Paréis voor de zwijnen ('Henear perles davant deis pores > La mel no és feta per 
a la boca del porc') d'(l 1) és un exemple d'una expressió idiomática on la figura 1 es 
realitza plenament. La imatge global és motivada (és fácil d'adonar-se del significat 
de Henear coses valuoses ais peus d'éssers sense valor), i el significat figurat és iso-
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mórfic {paréis - 'perles '- s'identifica amb les coses valuoses que representen el sig-
nificat idiomátic i zwijnen - ' porcs ' - s'identifica amb els éssers inferiors a qué se 
sotmeten). Al mateix temps (i aquest és el contrast mes important amb de koe bij de 
horens vatten - ' Agafar la vaca per les banyes > agafar el bou per les banyes'-, exemple 
que hem discutit abans) és que la transido de parel a 'cosa valuosa' i de zwijnen a 
'persona sense valor' és motivada a partir d'una metáfora avaluativa. Fins a un cert 
punt, es pot dir que la transició metafórica s'ha lexicalitzat (en el sentit que és conven
cional): zwijn és un terme invectiu normal de la mateixa manera que ho és porc, i een 
pareltje és un terme d'apreci com ho sónjoia, perla, gemma. (No obstant aixó, el que 
he dit no significa que les lectures motivades metafóricament de parel i zwijn en aquesta 
expressió idiomática coincideixin exactament amb els significáis metafórics 
lexicalitzats. Per exemple, com a terme d'abús, zwijn normalment implica que la 
persona en qüestió té una vida immoral, mentre que no ha de ser necessáriament pre-
sent aquesta implicado en paréis voorde zwijnen. La qüestió important que cal cop-
sar és que 1'existencia lexicalitzada de zwijn en una lectura com 'persona sense valor, 
específicament a causa del seu comportament immorar enforteix la naturalesa moti
vada de la interpretado corresponent que rep la paraula en el context de l'expressió.) 

(11) Paréis voor de zwijnen 'Llengar perles davant deis porcs > L a m e l n o é s 
feta per a la boca del porc' 

(12) lemandde loefafsteken 'Endur-se el vent de les veles d'algú' > 'Prendre 
el millor d'algú, privar algú d'algun avantatge' 
Tegen heug en meug 'Contra heug i meug > contra la propia voluntat' 
Van hot noch haar weten «No saber ni hot ni haar > ser totalment igno-
rant, no saber fer la o amb un canut' 

(13) lets aan de kaak stelen 'Posar alguna cosa en la mandíbula > exposar, 
denunciar alguna cosa' 
Jets op touw zetten 'Posar alguna cosa a la corda > organitzar, planificar, 
posar en marxa alguna cosa' 

Vista l'análisi deparéis voor de zwijnen com una expressió idiomática totalment 
motivada i isomórfica, podem afegir-hi dues remarques mes. Per comengar, notarem 
que la lectura figurada de les expressions totalment motivades i isomórfiques es pot 
assolir mitjancant dos camins interpretatius: o bé el significat literal global és derivat 
primer i transferit al terreny figuratiu després, o bé el canvi del significat literal de les 
paraules individual al significat transferit s'efectua primer, i tot seguit es produeix la 
combinado compositiva en un significat idiomátic de l'expressió com un tot. Seguint 
els termes de la figura 1, la interpretado pot anar des de baix cap amunt primer, i després 
cap a la part posterior, o bé pot anar des de la part posterior al llarg de la part inferior 
primer, i tot seguit moure cap amunt. En unes al tres paraules, o bé la dimensíó sintag
mática és recorreguda primer o bé la paradigmática té la precedencia (comencant cada 
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(8) La representado de la fi
gura 1 es pot adaptar per prendre 
en considerado els graus de mo-
tivació, tot dibuixant línies mes 
gruixudes o mes fines, o afegint-
hi *un pes numéric. 

(9) (Nota del traductor) 
Aquí cal entendre picola amb el 
significa! de «columna on s'ex-
posaven els reus a la vergonya o 
els caps tallats deis sentenciáis' 
(DCVB). 

vegada des de la part frontal inferior del prisma). Una altra qüestió és quin deis dos 
camins interpretatius és psicológicament real (o simplement preponderant), pero és 
importan! veure que almenys tots dos son possibles en principi. 

Mes encara, la motivació léxica 'local' pot ser parcial, és a dir, no ha d'incloure 
necessáriament tots els elements que constitueixen l'expressió. Quan Iemand de loef 
afsteken ('Endur-se el vent de les veles d'algú' > 'Prendre el millor d'algú') és inter-
pretat com 'privar algú d'algún avantatge (com ara una posició inicial superior)', loef 
s'identifica amb Tavantatge', mentre afsteken ('endur-se') es pot associar amb la noció 
de privado. En aquest segon cas, l'associació és motivada: la transferencia metafóri
ca del significat literal 'tallar, impedir' d'afsteken a 'privar' és transparent. En canvi, 
no és possible establir un Uigam de motivació semblant en el cas de loef '('vent'), perqué 
aquest no té un significat literal per al parlant de neerlandés mitja. Noteu també que 
hi ha gradacions peí que fa a la motivació.8 Hi ha canvis de significat conven-
cionalitzats, com els que hem esmentat en el cas deparel ('perla') i zwijn ('porc') que 
son mes forts que el canvi de 'tallar' a 'privar' en el cas d'afsteken: en aquest l'exten-
sió és possible, i probablement fins i tot plausible, pero no és convencional. 

Juntament amb iemand de loef afsteken ('Endur-se el vent de les veles d'algú' > 
'Prendre el millor d'algú'), la resta d'expressions de (12) il-lustren la segona extensió 
principal de la classificació presentada a l'apartat 3. Ates el carácter de morfemes 
(*cranberry, gerds, agre) de loef heug, meug, hot i haar, exemplifiquen el cas en qué 
no hi ha isomorfisme en el nivell literal: no és possible computar un significat lite
ral global perqué un o mes deis blocs léxics constructors freturen d'un significat pro-
pi i específic. (A propósit d'aixó, notarem que la discussió anterior sobre de loef 
afsteken ha deixat ciar que l'abséncia d'isomorfisme en el nivell literal pot produir-
se juntament amb un isomorfisme en el nivell figurat). A mes, pot ser útil esmentar 
l'existéncia de morfemes cranberry amagats com kaak i touw a (13). En el context que 
motiva l'expressió idiomática, les paraules teñen el seu significat antic de 'picota'9 i 
'teler' respectivament; en l'actualitat aquests significats ja no son d'ús comú. Els 
homónims kaak 'mandíbula' i touw 'corda', d'altra banda, son paraules d'una alta 
freqiiéncia d'ús. Així dones, les expressions iets aan de kaakstelen ('Posar alguna cosa 
en la mandíbula > exposar, denunciar alguna cosa'), i iets op touw zetten ('Posar al
guna cosa a la corda > organitzar, planificar, posar en marxa alguna cosa') poden rebre 
una interpretado incorporant les lectures 'mandíbula' i 'corda' (com hem suggerit a 
(13)), pero óbviament no és el tipus de lectura literal que pot motivar la interpretado 
figurativa de l'expressió (en el nivell de l'expressió com un tot). En lamesuraque kaak 
'picota' i touw 'teler' només sobreviuen en les expresions aan de kaak stelen i op touw 
zetten, son com morfemes cranberry normáis; tanmateix, en la mesura que coincidei-
xen formalment amb els seus homónims kaak 'mandíbula' i touw 'corda', es poden de
nominar morfemes cranberry amagats. 
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En resum, sembla que els lligams associatius presentats a la figura 1 poden trabar
se amb diferents combinacions. Una investigado exhaustiva sobre la semántica de les 
expressions idiomátiques, dones, haurá d'incloure una revisió de les diferents mane-
res com el model presentat aquí pot ser realitzat parcialment (vegeu Geeraerts & 
Bakema 1993, per a un exemple de com pot ser una revisió d'aquesta mena. Noteu, 
no obstant aixó, que la revisió proposada allí tracta principalment amb composts mes 
que amb expressions idiomátiques. Tanmateix, aixó no ha de sobtar-nos: si el model 
esquematitzat a la figura 1 és útil, hauria d'apliear-se a tota mena d'elemenís léxics 
complexos, és a dir, tant a paraules morfologicament compostes com a expressions 
idiomátiques). 

5. UN EIXAMPLAMENT DE LA PERSPECTIVA: PROCESSOS DE 
REINTERPRETACIÓ 

Els exemples d'isomorfisme en el nivell figurat que hem mencionat a l'apartat 3 
produeixen interpretacions secundáries, no originarles, deis elements implicats en el 
procés. Per exemple, l'associació isomórfica entre lakens ('fulls') i 'ordres' en de 
lakens uitleden ('Distribuir els fulls > donar les ordres, portar la batuta, ser el cap') 
produeix una interpretacció determinada contextualment per a lakens, pero tenint en 
compte que la transició de laken ('full') a laken ('ordre') no és ni convencional ni 
motivada (en la mesura que la segona lectura és una extensió semántica plausible i 
transparent de la primera), resulta que no és molt probable que la interpretació 
contextualment isomórfica de laken com a 'ordre' adquireixi un pes estructural molt 
important en el léxico. Ara, molt sovint el procés de reinterpretació contextual dins de 
l'expressió idiomática té una certa importancia.10 

De fet, es pot mostrar com a real la reinterpretació del procés quan l'element 
en qüestió (en la lectura secundaria) arriba a ser utilitzat ailladainent respecte al 
seu context idiomátic original. Aixó és el que ha passat amb spek ('bacó') a met spek 
schieten, que ha conduít al compost spekverkoper ('venedor de bacó'), com a Fexemple 
(14). La formació d'un nom compost només pot explicar-se si s'accepta que spek en 
la seva lectura idiomática 'discurs amb fanfarronades' s'ha ai'llat de l'expressió ori
ginal. Spekverkoper com a tal no pot explicar-se com una metáfora original per ella 
mateixa: no hi ha manera d'associar vendré bacó amb fanfarronejar si no és a través 
de l'intermediari met spek schieten. Aquest tipus de 'formació semántica retroactiva' 
(semantic back-formation) és també forca observable en el cas deis morfemes 
cranberry. Quan es demana a la gent una interpretació de heinde a van heinde en verre 
('Des de Iluny i ampie, des de tot arreu'), resulta que la majoria entenen l'element 
heinde, 'lluny', com un sinónim o un quasi-sinónims de verre, 'ampie' (mes o menys 
com la relació entre lluny i ampie en la contrapartida catalana de l'expressió).11 No 

(10) Els processos de re
interpretació esmentats en aquest 
parágraf constitueixen un tipus de 
prava de la realitat cognitiva de 
¡'estructura semántica que s'ex-
pressa amb el model prismátic de 
la figura 1. En recerques ulteriors 
s'exploraran altres tipus d'argu-
ment de suport de la validesa del 
model. Cal teñir en compte dues 
alternatives principáis. En pri
mer lloc, es poden considerar les 
investigacions psicológíques (que 
inclouen tasques processadores 
directes (on-line) o es basen en 
qiiestionaris), per tal d'establir la 
realitat psicológica d'una análisi 
concreta. En segon lloc, els fe-
nómens lingüístics sincrónics 
(mes que no pas els processos 
diacrónics de reinterpretació 
esmentats aquí) poden remarcar 
la importancia estructural del 
model. Considereu, per exemple, 
la possibilitat d'incorporar ele
ments anaforics a l'expressió. 
Com a hipótesi de treball, pot 
semblar que només aqueiles ex
pressions idiomátiques que son 
isomórfiques en el nivell figurat 
admeten la introducció de pro-
noms anaforics demostratius 
referits a una aparició previa deis 
conceptes interpretats ftgurada-
ment. En aquesta línia, és forca 
possible teñir una seqüéncia com 
la següent: 'Aleshores es va pre
sentar el problema de formatar el 
text d'acord amb el tipus de full. 
Agafar aquest bou per les banyes 
semblava ser molt mes difícil que 
recorrer a les revisions requerides 
pels editors'. Vist que bou es 
projecta en 'el problema que ha 
d'atacar-se', aquest es pot intro-
duir per referir-se a la identi-
ficació previa d'aquell problema. 
En canvi, en e) cas de met de 
handen in het haar zitten ("seure 
amb les marss ais cabells > estar a 
punt de tornar-se boig, no saber 
qué fer'), l'abséncia d'una inter
pretació clara de handen en el 
context idiomátic produeix se-
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obstant aixó, des del punt de vista etimológic heinde i verre son antónims mes que no 
pas sinónims; heinde s'associa amb má i básicament signifícat 'el que és a prop, el que 
és a l'abast de la má, el que es pot trobar en l'entorn immediat'. Tanmateix, quan es 
perd la relació etimológica amb má i la relació semántica amb el concepte de proxi-
mitat, el significat general 'des de tot arreu' de l'expressió idiomática permet que 
heinde es reinterpreti com un sinónim de verre. Met zijn talenten woekeren ('Treure 
el máxim partit possible dei propi taient > explotar els propis dots') és un cas encara 
mes ciar. Mentre taient en el seu context bíblic literal es referia a una moneda parti
cular, la lectura 'habilitat, capacitat, aptitud personal' que ha rebut en la interpretado 
figurada de l'expressió és ara la mes rellevant; la trobem lliurement i separada de 
l'expressió originaria. Des d'una perspectiva molt general, processos interpretatius com 
aquests indiquen que la recerca d'un isomorfisme (definit com a transparencia sintag
mática) és una forca activa en la ment de l'usuari del llenguatge. Aparentment, l'iso-
morfisme en el nivell figurat de les expressions idiomátiques no és només real quan 
es dona sobre la base deis significáis literals deis constituents de l'expressió, sino que 
també és real en el sentit que és cercat quan no és donat. Si acceptem aquesta idea, 
resulta que els processos interpretatius no sempre son ascendents, sino que també poden 
ser descendents: el signifícat conjunt de met zijn talenten woekeren (Treure el máxim 
partit possible del propi taient > explotar els propis dots') determina el significat es-
pecífic de taient, que s'ha convertit en el significat preponderant de l'element. 

qüéncies com la segiient, que és 
prou poc plausible: «Toen moes-
ten er camera-ready kopieen van 
de figuren gemaakt worden. Met 
deze handen in het haar te zitten 
bleek veel erger dan het schrijven 
van her oorspronkelijke artikel 
geweest was (aleshores es va 
produir el problema de produir 
figures camera-ready. Seure amb 
aquelles mans al propi cap sem-
blava ser un esforc. mes excessiu 
que no pas escriure el treball 
original)». Aquest és només un 
exemple del tipus de fenomen que 
cal estudiar, pero ¡Ilustra com es 
poden cercar evidencies addicio-
nals de la realitat lingüística del 
model prismátic. 

(11) (Nota del traductor) 
L'autor contraposa els elements 
far i wide de l'anglés, corres-
ponents ais mots catatans que 
hem inclós al text. 

(14) Spekverkoper 'Venedor de bacó' > fanfarró 
Van heinde en verre 'Des de Uuny i ampie, des de tot arreu' 
Met zijn talenten woekeren 'Treure el máxim partit possible del propi 
taient > explotar els propis dots' 

(15) Uiien naar Athene dragen 'Portar mussols a Atenes > fer alguna cosa 
irrellevant, sense utilitat, supérflua' 
De kat de belaanbinden 'Lugar la campaneta al gat > fer públic algún fet, 
treure alguna cosa a la llum pública' 

De manera semblant, podem trobar proves en el sentit que la recerca de motivació 
paradigmática també és real. Evidentment, la recerca de motivació és oberta quan els 
etimólegs no están d'acord en la motivació actual d'una expressió com uilen naar 
Athene dragen ('Portar mussols a Atenes > fer alguna cosa irrellevant, sense utilitat, 
supérflua'), que habitualment s'interpreta considerant el mussol com el símbol de la 
deessa Atenea i de la ciutat d'Atenes, pero que alguns veuen com a motivat peí sim
ple fet que hi ha molts mussols a Atenes. Pero els etimólegs son investigadors profes-
sionals de la motivació, i és per aixó que la seva creativitat interpretativa no ens diu 
massa sobre l'aparició espontánia d'aquestes activitats interpretatives quan els usua-
ris comuns del llenguatge utilitzen expressions idiomátiques. En aquest aspecte son 
mes importants, en primer lloc, les investigacions psicolingüístiques del tipus recollit 
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a Gibbs (1990), que mostren que les imatges motivadores de íes expressions idioma-
tiques son psicológicament reals. I, en segon lloc, podem trobar proves de les 
reinterpretacions actuáis al llarg de l'eix paradigmátic, és a dir, evidencia de nous 
significats que sorgeixen a través de la recerca de motivado. Per exemple, el signifi-
cat idiomátic antic de de kat de bel aanbinden ('Lligar la campaneta al gat > prendre 
la iniciativa en una activitat perillosa') es refereix a una antiga faula de gats i ratolins. 
Avui dia, tanmateix, sembla que canvia cap a la interpretado 'fer públic algún fet, treure 
alguna cosa a la llum pública': d'una part, 1'antiga associació amb el fet d'assumir la 
responsabilitat en una acció perillosa (en favor d'altres persones) desapareix, passa a 
integrar-se en el «fons» de 1'estructura; d'altra part, la noció d'atreure l'atenció pública 
cap a alguna cosa (concretament, alguna cosa escandalosa o negativa) passa a primer 
pía. Ates que de kat de bel aanbinden és en gran mesura no motivat per a la major part 
deis parlants, 1'associació entre la campaneta a qué es refereix l'expressió i la noció de 
fer pública alguna cosa (90 és, de fer-la sentir) intensifica el carácter motivat de l'ex
pressió. La recerca d'una motivació mes gran condueix a un canvi en la interpretado. 

6. CAP A LES CONCLUSIONS: ESPECIALITZACIÓ IINTERPRETACIÓ 

El que he tractat d'indicar en les pagines anteriors es pot resumir en tres punts. 
Primer, una descripció adequada de les diferents formes d'especialització semántica 
que es donen en les expressions idiomátiques demana que es tinguin en compte un 
seguit de distincions: la distinció entre formes de significat referencial i no referencial, 
la distinció entre els aspectes sintagmátic i paradigmátic del significat (els quals poden 
trobar-se en el nivell del significat literal o en el del significat figurat de l'expressió), 
i la distinció entre processos semántics ascendents i descendents. Mes concretament, 
els conceptes d'isomorfisme (definit com a transparencia sintagmática) i motivació 
(definit com a transparencia paradigmática) teñen una importancia fonamental per 
descriure la semántica de les expressions idiomátiques. 

En segon lloc, l'especialització semántica d'aqüestes expressions és una qüestió 
de grau. Mes concretament, el marc classificatori definit a partir de les distincions 
conceptuáis que acabem d'esmentar permet considerar una ordenado {ranking) deis 
graus d'especialització. Eís menys especialitzats son els casos totalment isomórfics i 
motivats com pareIs voor de zwijnen gooien ('Llencar perles davant deis porcs'). Una 
mica mes especialitzats son casos com de koe bij de horens vatten (' Agafar la vaca per 
les banyes > agafar el bou per les banyes') i met de handen in het haar zitten ('Seure 
amb les mans ais cabells > estar a punt de tornar-se boig, estar en una situació proble
mática, no saber qué fer'), que no poden ser derivats paraula per paraula, pero que son 
completament transparents al llarg del costat superior de 1'estructura prismática. Pro-
gressant en l'escala, trobem casos com met spekschieten ('Disparar amb bacó > fan-
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farronej ar, bufar en caldo gelat') idekat de bel aanbinden ('Lligar la campaneta al gat 
> prendre la iniciativa en una activitat pelillosa'), que no presenten la motivado glo
bal deis exemples anteriors. Per últim, els casos mes especialitzats son aquells en qué 
el significat literal de l'expressió ni tan sois pot ser recuperat, com ara iemandde loef 
afsteken ('Endur-se el vent de les veles d'algú' > 'Prendre el millor d'algú') i altres 
expressions que contenen morfemes cranberry. En cadascun d'aquests casos, els fets 
son encara mes matisats per 1'existencia de graus de motivació. 

I en tercer lloc, la interpretado semántica no és només una qüestió de compo-
sicionalitat ascendent o de transferencia des del nivell literal al figurat. Els processos 
de reinterpretació que es poden observar en les expressions idiomátiques apunten cap 
a 1'existencia d'interpretacions descendents i orientades des del nivell figurat al lite
ral. No només es verifica que els significats literals determinen els figuratius; els sig
nificáis figurats també determinen els literals. I no únicament el significat de les parts 
determina el significat del conjunt; també el significat de la totalitat determina el de 
les parts. 

DIRK GEERAERTS 

Universitat Católica de Lovaina 
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NOTA A LA TRADUCCIÓ CATALANA 

Si la traducció no és mai empresa fácil, en el cas de 1' article de Geeraerts resulta una 
tasca particularment complexa, sobretot peí que fa a la versió d'uns exemples que son 
expressions idiomátiques en neerlandés. Val a dir que la traductora havia d'ensopegar 
inevitablement amb un escoli tan dificultós de superar com és la fraseología, empeltada 
d'idiomaticitat i que reclama, en general, una transposició que tingui present el 
funcionament de les equivaléncies traductores, tan poc conciliable amb la literalitat 
quan es tracta d'expressions idiosincrátiques. Pero en el cas del text que ens ocupa, la 
fraseología no correspon ais parámetres d'una pragmática discursiva narrativa, des
criptiva o conversacional, sino que conforma un conjunt de peces citades, com a objecte 
d'estudi d'un discurs teoric de caire metalingüístic. D'aquí, dones, la dificultat 
insalvable de donar-ne equivalents normalitzats en la llengua d'arribada, fora d'alguns 
entrecasos en qué i'atzar de l'evolució semántica d'ambues llengües —neerlandés i 
cátala—, o bé la proximitat deis referents culturáis en el si d'una tradició menys 
heterogénia del que pot semblar d'antuvi, forneix la possiblitat de trobar equivalents 
catalans que es configuren amb una estructura semántica similar a la deis exemples 
neerlandesos: per exemple, agafar el bou per les banyes. Ara bé, aqüestes situacions 
no hi sovintegen, com el lector ha pogut comprovar. La traductora ha optat, dones, per 
l'estratégia mes eficac: donar traduccions literals d'unes expressions que havien estat 
tríades per l'autor amb la finalitat d'exemplificar cada pas de l'exposició teórica que 
presentava, i suggerir, a mes, alguns equivalents idiomátics catalans quan aixó era 
possible. Es respecta així el pensament de l'autor, tot facilitant al lector els elements de 
versió suficients per resseguir l'itinerari expositiu del text. 

Pero la temptació d'aplicar els plantejaments de Geeraerts a un exemplari 
d' expressions catalanes és molí incitadora, i les reflexions d' aquest tipus afegides com 
a anotacions margináis podien fer particularment feixuga la lectura d'aquest espléndid 
article. S'ha preferit, per tant, la confecció d'aquesta nota on, molt sintéticament, 
s'assaja d'esbossar 1'aplicació d'alguns punts centráis de l'análisi de Geeraerts a 
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algunes expressions de la fraseología catalana. Al capdavall, aquest és el propósit 
central del monográfic de Caplletra que el lector té a les mans. 

1. D'antuvi, és fácil illustrar els tres tipus d'especialització semántica que Fautor 
proposa per plantejar-ne la problemática. Així, al primer grup —l'especialització que 
afegeix un significat referencial no derivable a partir d'un significat referencial 
literal— corresponen expressions catalanes que s'han convencionalitzat, com a mes 
usuals i idiomátiques enfront d'altres possibilitats sinonímiques, per vehicular 
determinats valors pragmático-discursius, com és ara passi-ho bé per acomiadar-se o 
no es mereixen com a réplica a un agraíment formulístic. En l'article només es tracta 
de passada aquest grup, que tanmateix és cabdal per a l'estudi de la pragmática 
discursiva d'una llengua. Peí que fa al segon cas —la no derivabilitat a partir d'un 
significat literal, que sovint presenta una certa opacitat—, exemples com cantar (a 
algú) el gori-gori operare l'oremus en son ben representatius, ates que algunes de les 
unitats léxiques que integren aqüestes formules son inusuals i poc transparents fora de 
les corresponents expressions. Finalment, els casos de no derivabilitat d'un significat 
referencial figurat sobre la base del significat literal, ben transparent, de cada un deis 
cómponents, poden ser il-lustrats amb expressions com sónprendre el pelo tocar el dos. 

2. Peí que respecta a la classificació quaternária que Geeraerts assaja per relació ais 
parámetres d'isomorfisme i motivado, podem exemplificar-la amb les expressions 
següents. 

A) Isomorfisme i motivació: traure el suc (a algú) (='aconseguirel máximprofit'); 
matar puces a canonades (='emprendre una comesa fácil amb mitjans 
desproporcionáis'); estirar mes el brac que la mániga (='excedir les própies 
possibilitats'); etc. 

B) Isomorfisme sense motivació: cremar les naus (= 'barrar-se la retirada'); estar 
fet un santllátzer (o un eccehomo) (='presentar un aspecte llastimós'); catarroja 
descoberta (='pillar algú en falta'); a totporc li arriba el seu Sant Martí (='sempre 
arriba un final exemplar'); etc. 

C) Motivació sense isomorfisme: bufaren caldogelat (='fanfarronejar');/(?r-.y<? (a 
algú) la boca aigua (='delir-se'); sense cap nipeus (='incoherent'); haver-se (algú) 
empassat el cullerot(= teñir unposathierM\c,orgul\ós'y,penjar els Mbits(= secultátzsx-
se'); etc. 

D) Ni isomorfisme ni motivació: teñir la má trencada [en algún tipus d'afers) 
(='ésser expert');/a/tor-/i (a algú) un cargol (o un bull, o un regonet) (='ésser boig'); 
no hi ha tutia (='situació insalvable'); amb tots els ets i uts ('exhaustivament'); etc. 

D' acord amb la proposta de Geeraerts, aquesta tipología progressa en una escala de 
dificultat interpretativa, ja que tant l'abséncia d'isomorfisme entre el significat literal 
i el figurat com la minva en el grau de motivació son factors d'especialització 
idiomática que dificulten la interpretado i, mes encara, la capacitat del parlant (sobretot 
el no nadiu) per produir, en la situació contextual adient, aqüestes expressions. D'altra 
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banda, és obvi que les diferencies entre els valors de cada parámetre no son valors 
discrets sino relatius. Així, 1'isomorfisme és sens dubte un valor relatiu a l'estructura 
argumental que assignem al significat figurat en enunciar-lo, i, peí que fa a la no 
motivació, pot afectar només algún deis components del fraseologisme i, a mes, és una 
relació gradual. 

3. D'altra banda, cal dir que la motivació és un fenomen condicionat culturalment, 
tot i basar-se en una gamma de mecanismes de projecció metafórica arrelats en la 
cognició humana (per exemple, el sentit de l'orientació corporal, que permet de dir que 
un raonament incoherent no té cap ni peus). La dimensió cultural de la motivació 
semántica es particularitza i s'incardina en la historia deis grups socials: 90 és, depén 
en bona mesura de les transformacions de l'enciclopédia col-lectiva i fins i tot de la seva 
variació segons les árees dialectals. En aquest sentit, els noms propis perden transparencia 
significativa tan bon punt s'oblida el marc de referéncies culturáis en qué s'insereixen, 
com és el cas de Sant Martí, en relació a la matanca del porc, o de Sant Llázer com a 
figura evangélica de difunt, o de la fórmula ecce homo de Fescena del Calvari. A mes, 
mots com tutia o catarroja han caigut en desuetud, tot esdevenint arcaismes, i 
difícilment el parlant d'avui hi reconeix el significat de 'planta curativa' i 'joc 
d'amagatalPrespectivament. Aixó comportasovintmoviments dereintrepretació i fins 
i tot d'etimologia popular, per la qual tutia és substituí! peí sintagma ta tia, per defugir 
amb una ultracorrecció mancada de sentit el pretés castellanisme, i catarroja és 
interpretat, al País Valencia, com a topónim -la població de Catarroja. 

Alguns fenómens com aquests, que corresponen al moviment de reinterpretació 
indicat per Geeraerts, han estat estudiáis en la filología catalana en relació a l'arcaisme 
i la tipología popular, que sovint apareix en expressions fraseológiques o parémiques. 
Al capdavall, les anomenades unitats cranherry venen a coincidir en molts aspectes 
amb els mots isolats de qué parla Joan Veny en un estudi on esbrina alguns entrecasos 
del cátala que no son aliens ais temes tractats en aqüestes pagines: "Els mots que es 
queden sois, isolats, que han perdut els seus parents, sense familia etimológica, sense 
suport en un camp derivatiu, resten a mercé de I'etimologia popular." {Mots d'ahir i 
mots d'avui, Barcelona, Empúries, 1991, p. 76) 

En aquest sentit, cal dir, finalment, que la categoría de cranberry no presenta, com 
recorda Geeraerts, límits absoluts sino relativitzats en funció de la variació diacrónica, 
a mes de la dialectal i la sociolectal, i sovint estretament lligats a l'obertura i a la 
mal-leabilitat de l'enciclopédia cultural. I en la mesura que aqüestes unitats léxiques 
queden isolades tendeixen a recobrar significació a partir del valor semántic i pragmátic 
de les expressions fraseológiques que son el seu entorn natural. L'estudi de la 
reinterpretació deis idiomatismes haurá de teñir en compte, dones, fenómens com son 
la toponimia i antroponímia, la semantització deis noms propis per mi tjá del'antonomasia, 
les referéncies folklóriques en desuetud, els arcaismes obsolets o, també, les expressions 
on participen en algún grau, a vegades sobre una base etimológica, jocs fónics com el 
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de la paronomasia o el de la rima: recordem expressions del caire de correr la seca i 
la meca, sense suc ni bruc, nifa nifum, ni rei ni roe, o bé el ja esmentat amb tots els 
ets i uts, on si ets respon segurament a una formado de plural sobre la conjunció llatina, 
uts sembla una creació per expressivitat fónica en relació paronomásica amb ets, i que 
no té cap altre ús en cátala si no és en el si d'aquesta locució. Caldria afegir encara 
observacions semblants sobre la semántica paremiológica i els mecanismes de 
(re)interpretació deis proverbis inserits en el flux discursiu. Pero, tot plegat, aquesta és 
una línia d' argumentació que ens duria ara massa lluny i que cal aparcar en el punt final 
d'aquesta simple nota il-lustradora. 

Vicent Salvador 
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