1 INTRODUCCIÓ

La majoria de persones que viuen a Catalunya probablement han sentit a parlar,
des de fa uns quants anys, del dret a decidir, però també és possible que hagin
sentit o llegit alguna cosa sobre el dret de decidir. De la mateixa manera, qualsevol
catalanoparlant pot haver expressat el seu amor a algú, per algú, envers algú o cap
a algú i haver utilitzat l’expressió amor de Déu. O potser ha hagut de parlar del
reconeixement de la veritat per part dels polítics, o del coneixement dels metges sobre la
salut humana. Un mateix nom o noms aparentment molt semblants poden presentar complements introduïts per diferents preposicions, sense que s’hi vegi gaire si
aquestes diferències formals corresponen a diferències semàntiques o no.
Diversos autors han estudiat i sistematitzat parcialment aquesta varietat en l’ús
de les preposicions per al català, però ara per ara no hi ha cap treball que analitzi amb profunditat com es manifesten sintàcticament els arguments dels noms
en aquesta llengua. Un estudi d’aquestes característiques demana, principalment,
respondre a tres preguntes:
a) Quins noms admeten complements argumentals?
b) Quina és la forma dels complements argumentals dels noms? De què depèn?
c) Com es realitzen els complements argumentals dels noms quan dos arguments
concorren en un mateix sintagma nominal?
Aquest treball, resultat d’una tesi doctoral defensada a la Universitat Rovira
i Virgili al gener de 2015, estudia l’estructura argumental del sintagma nominal
en català i n’ofereix una sistematització detallada, a partir de l’anàlisi de les dades
obtingudes de més de 200 noms gràcies al Corpus Textual Informatitzat de la
Llengua Catalana (CTILC).
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Aquest corpus, elaborat com a part de l’activitat lexicogràfica de l’Institut d’Estudis Catalans, té una extensió de 52.372.058 mots, extrets de 3.299 textos catalans
(literaris o no literaris) d’un període temporal d’uns 150 anys (de 1833 a 1988).
La selecció dels substantius objecte d’anàlisi s’ha fet a partir de les llistes de
substantius que inclouen Xavier Rull a la tesi doctoral «Els substantius d’acció
i efecte en català», Gabriela Resnik a la tesi «Los nombres eventivos no deverbales
en español» i Olga Fullana a «Els noms psicològics en català: un estudi descriptiu». D’aquesta manera, es recull un ampli ventall dels noms (o de les classes de
noms) més rellevants per a una anàlisi completa i exhaustiva de l’estructura del
sintagma nominal en català.
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