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SUBJECTIVACIÓ I INFERÈNCIA 
EN ~EVOLUCIÓ SEMÀNTICA I EN 
~INICI DE LA GRAMATICALITZA
CIÓ DE JAQUIR (SEGLES XI-XII)* 

1. INTRODUCC IÓ 

Lnnguages doem't chnnge: people chnnge /nngunge 
(Croft 2000: 4) 

Aquest estudi descriu els primers estadis de l'evolució semàntica i sintàctica de jaquir. 
Aquest verb pertany a un nombre important de mots que van experimentar una nota
ble retracció en l'ús a la darreria de l'edat mitjana, davant l'empenta d'altres sinònims, 
en aquest cas, fonamentalment, davant el verb lleixar-deixar (Colón 1976) . El nostre 
objectiu és mostrar els primers passos en una transformació semàntica i sintàctica 
profunda: vingué al català des del fràncic, en origen com a verb de dicció o ja perfor-

(*)Agraïm de rot cor l'ajuda que hem rebut de la profa. Helena Sinchez (Universitat d'Alacant(= UA), 
Departament de Filologia Catalana), amb l'alemany; del prof. Antoni Biosca (UA, Filologia Llatina) amb el 
llatí; del prof. Aniello Fratta (Biblioteca Universitaria, Napoli), amb l'italià; d'Ana Gómez Rabal (CSIC), amb 
la consulta del CODOLCAT. 

Aque~t treball s'inclou al si de la matriu de l'Institut Superior d'Inve~tigació Cooperativa IVITRA [ISIC
IVITRA) de la Generalitat Valenciana (ISIC/o12/o42), en l'activitat dels projectes Digiç_otracam (Programa PRO
METEU pera Grupsd'lnvestigacióen I+D d'Excel-lència, Generalitat Valenciana [Ref.: PROMETEU-2009-042], 
«aquest és un projecte cofinançat pel FED ER de la UE»), «Gramàtica del Català Antio> (finançat pel MICINN 
[Ref.: FFhoo9-IJ065/FIL]), «Constitució d'un Corpus per a la Gramàtica del Català Antio> (finançat per l'JEC 
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matiu, i arribà a construir una xarxa complexa de significats a l'entorn de dos nodes 
fonamentals (r 'abandonar' i n 'permetre') i d'una perífrasi aspectual («jaquir{-se) de 
+ INF») i una altra de causativa («jaquir+ INF»). 

El fet que jaquir ja mostrés al començament del període li terari (mitjan s. xm) 
un estadi evolutiu molt notable ens ha mogut a recercar les arrels del canvi en la 
documentació anterior, en llatí medieval i en el català més antic. A més, atesos els 
paral·lelismes amb altres llengües romàniques, sobretot amb l'occità i el francès, ha 
calgut atendre l'evolució dels cognats de jaquiren aquestes llengües. 

Hem constituït un corpus que abasta dos segles (ss. xr-xii); els materials pro
venen de despullaments propis i de la consulta dels corpus ressenyats a la bibliografia 
(capítol de fonts). Sobre aquests materials, s'ha assajat l'anàlisi de la subjectivació i 
de les inferències que proposa la Teoria de la Inferència Invitada del Canvi Semàntic 
(=TUCS) i, en la mesura del possible, de les primeres etapes en el procés de gramati
calització per a la gènesi de les perífrasis amb jaquir. Aquest escud i s'inclou dins una 
recerca més àmplia adreçada a la descripció del canvi lexicosemàntic en català antic i, 
particularment, de l'evolució de la parella jaquir i lleixar-deixar. 

2. EVOLUCIÓ I ESTRUCTURA SEMÀNTICA DE JAQUIR ALS SS. XI I XII 

2. I. ULLADA GENERAL: jaquir ARA I ABANS 

H em atestat jaquir d'ençà del s. XI, de bell començament, en escrits en llatí me
dieval i sota formes llatinitzades; a mesura que avançava l'ús del romànic en l'escriptura, 
sovinteja al llarg de tota l'edat mitjana i en textos de tipologia cada vegada més variada 
i provinents d'arreu del domini lingüístic català. Com s'ha avançat, s'observa una 
progressiva retracció de l'ús d'aquest verb d'ençà de la darreria del s. xv, especialment, 
davant l'extensió de lleixar-deixar. A les hores d'ara, no és mot d'àmbit general i no 

(IVITRA-IEC/PT2oo8-MARTINESm)), •Constitució d'un corpus textual per a una gramàtica del català mo
dern (Gcm)» (finançar per I'IEC [PT 2012-So4-MARTINES)), cc Biblioteca Digital Plurilingüe del Mediterrani I 
Multilingual D igital Library of The Mediterranean Neighbourhood-IVITRA» (finançar pel MICINN [Ref. 
FFhmo-09064-I]), «Gramàtica del Català Modern (16m-1834)• (finançar pel MINECO, Ref. FFlw i2-J7IOJ) 
i el «Grup d'Investigació en Tecnologia Educativa en H istòria de la Cultura, Diacronia lingüística i Traducció• 
(finançar pel Vicerectorat de Tecnologia i Innovació Educativa de la UA [Ref. GITE-09009-UA]). 
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s'ha incorporat a l'estàndard; perviu, sobretot, a la regió central i septentrional del 
Principat i a la Catalunya del Nord. 1 Com bé il·lustren el CT1LC (que abasta des de 

1833 fins a 1988) i el diccionari que se'n deriva (DDLC),jrtquir i variants (gicar, gequir, 
diem·) són usats per escriptors vinculats a aquell àmbit territorial o que, per voluntat 

estil ística, reprodueixen elements del parlar d'aquelles comarques o acoloreixen els 
textos amb trets molt fo rmals o arcaïtzants. 

La sola evolució semàntica i sintàctica del verb jaquir en català i dels cognats 
d'altres llengües, específicament del bessó gequir de l'occità, és ja de prou de relleu 
perquè puga ser objecte d'un estudi monogràfic: es tracta d'un manlleu germànic, 

incorporat al registre juridicoadministratiu i estès al llenguatge general des de ben 
enjorn i d'una manera particular en català i en occità i segons un procés de canvi 

semàntic i sintàctic lligat al joc d'inferències i a la gramaticalització. Cal afegir-hi en
cara les incògnites que planteja el fet que haja passat de ser un mot amb un índex de 
freqüència important a experimentar un notable candiment: com es va dur a terme 

aquesta retracció?, quins àmbits semàntics o sintàctics afectava a mesura que es pro
duïa?, en quins registres, en quins territotis i en quin moment?;2 i, segons una òptica 

1. Ver-ne ad tan sols alguna n01ícia presa dels diccionaris de referència i de monografies dialectals: 
gequir o giquir es diu a l'Empordà, i gimr, a Agramunt i a O lor, segons el DAguiló (s.v. jaquir i gimr);jnquir, al 
pirinenc-oriental ('car. septentrional'), car. orienral i nord-occidental i gicar, a Andorra, la Cerdanya, el Ripollès, 
la Garrotxa, l'Empordà, Pobla de Lillet i Berga, Solsona, Sort, l'Urgell, la Segarra, les Garrigues i el Camp de 
Tarragona, segons el DCVB (s.v. jaquir i gimr); sobretot, sora les variants gimr i gtquir, «continua encara viu a 
gran part de les comarques del Princ. i dels Comtats. Més com és al Nord» i, també, cap a l'oest (Vall Ferrera, 
Andorra) i vers el Segre (diem·, a Poms, la Noguera; DECnt, s.v. Jaquir); aquesta variant (dimr) és també dc 
Guissona (Faus 1908:91, CT!LC). Es diu encara a Andorra (Riera 1992: 348) i al Pallars (Riera 1996: 46), a l'Urgell 
(Masip 2010, s.v.), a la Segarra (comunicació personal dc Joaquim Rafel: «T' IJI' gimt la verdura a la porta de casa 
[deia algú que havia anar a cercar una persona a sa casa i no la hi havia trobada]»). Una gim és 'deixa, acre de 
testar a favor d'algú' a c<les comarques gironines» (Casell as & Casellas 2003, s.v.) i, també, a la Segarra (Fa us 1908: 
91, CTILC). Gicar s'havia atestat tardanament (s. >..'VI); deu ser, però, més antiga: cf. jnqà per Jaquí a la Bíblia 
catalana medieval (s. xv; 2Re, 2,23; Bruguera 2007:19). El DIEC2 inclou Jaquir, gicar com a 'v. rr. [LC] Ddxnr'. 

2. Sobre l'extensió del s. Xli en avant i la posterior retracció de jaquir, cf. Martines & Montserrat (en 
preparació) . Tan sols com a il-lustració, vegeu les dades següents extretes dels clàssics literaris (des de m itjan 
s. xv): Marc (63 casos); Roig (7 casos); Curin/ e Giie/fo (cap cas; ed. de Ferrando 2007); Martorell (cap cas); Gassull 
(2 casos: Bmmn, ed. Miquel 1911: 231, 233), Roís de Corella (1 cas: ccQue-1 mal que pas nom pot jaquir,/ Si no 
girau I Los vostres ulls•, ccl.a Balada de la Garça y la Smerla», ed. Miquelr913: 421); Villena (1 cas: ceE, aquesta 
heretat des ijau jaquir a vostres fills?», Vitn Chúti, ed. Miquel 1916, 11: 344). Wittlin (1995: no) havia observat 
com ccjaquir llàgrimes•> de Llull és adaptat en el Tirant en cc llançar llàgrimes• o •destil·lar vives llàgrimes•. S'ha 
fet notar que les Regles de esquivar vocables (darreria del s. xv), recomanen •lexar o dexar» per damunt Jaquir 
(Badia 1999: 317). La davallada en la freqüència d'ús d'ençà dels ss. XVHCVII és dràstica, segons reAecteLxen els 
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onomasiològica: quin repartiment hi degué haver entre jaquir i lleixar-deixar (i altres 
verbs en pugna: abandonar, amol!llr, donar, lliurar, permetre, soltar, etc.)? Fou (o és 
encara) jaquir un sinònim de lleixar-deixar «en tots els seus significats», com diu el 
DCVB (s.v. jaquir)?3 I, paral·lelament, havia desplegat (o té encara) jaquir sentits que 
no prengué lleixar-deixar? Els punts de partença de tots dos verbs són ben diferents i, 
doncs, suscita molt d' interès concretar aquesta sinonímia. 

Letimologia, proposada per Oiez (1853, s.v. gecchire) i acceptada amb escasses 
objeccions (cf. més avant) , vincula l'i t. gecchire, el fr. gehir, l'oc. gequir i el cat. jaquir 
amb l' «Ahd. [althochdeutsch] jehan, goth. [gothische] aikan, aussagen, zugestehen 
['declarar, confessar']» i suposa un procés que, si més no, es pot qualificar de remarcable, 
sobretot en català i en occità; molt breument: 

I 

(a) Jaquir parteix de l'esfera d'un verb de dicció fins a desplegar dos nodes 
semàntics bàsics (r 'abandonar' iII 'permetre'), ja molt desenvolupats al s. xm; cf. els 
exemples següents ordenats cronològicament (s. xm) i triats tan sols com a il·lustració: 

(r) I a. Que qui ho farà, sempre com demanat ne sirà del príncep, lo cas tel jaquesca, hó 
desuua la força e la li re[ta] senes penyorament, si presa aquela a urà (Usatges de 
Barcelona, s. xma (ms. de s. xmb) p. II3) 

1 b. quant lo baró sant de Déu s'apruymà a la mort, aquesta escriptura jaquí, dién: «No 
vulyatz ans de rems jutjar [ ... ]» (Vides, s. xmb, p. 197) 

I c. }aquesch a na B[eren]guera, g[e]rmana mia, xxv lib[res] (Testament de Berenguer 
Pucu!ttll, 1282, p. 134) 

(2) n a. veé, oy e fo present que r dia 1 pres qui ere dins en la cort soltà e jaquí [ ... ] de la 
presó de vol entat sua (Llibre de Cort de }mtícia de València, 1280, p. 165) 

11 b. Yo, Pericó Borser, e yo, Johan Péreç, corre ger, absolvem la 1 a l'altre de tota demanda, 
qüestió que la 1 agués hó pogués aver contra l'altre[ ... ]; e jaquim la I a l'altre tota 

corpont consultats (C IMTAC, CICA). Bonllavi, adaptador de Blnnquema i d'Sen/a Dei al català del XVI (1521, 
1523) substitueix jaquir d'aquests texros de Llull per 11eixnr (Schmid 1988: 212) . 

Cal reconstruir l'evolució de gequir en occità. !.:inclouen els grans diccionaris de la llengua medieval 
(DLevy, D&ynouard); el DHomzornt, que inclou lèxic antic i mo~ern, incorpora giquir 'laisser, abandonner, 
quiner, renoncer, se contenir. V. Gequir', giquin 'cessation, abandon, délaissemenr. V. Gequir', gequi r 'cesser, 
abandonner, laisser, rejeter'. No el trobem al DMistml ni al DPa/ny ni al DAlibèrt (llevat, potser, de giquetar 

'murmurer', regió de Carcin); sí que l'aplega el DPa nOc (gequir 'abandonner', 'quiner', gequir 'véser tan ben guerpir'. 
3· Cal remarcar que no hi ha una tal superposició en els articles jaquir i deixar del DDLC. 
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rancor, oy e malavolentat que la 1 contra l'altre agués (Llibre de Cort de justícia de 
Cocenfflina, 1294-1295 11, p. 899) 

Al voltant d'aquests nodes nuclears arribà a bastir-se una xarxa complexa de 
significats, els primers estadis de la qual veurem ací; i, encara més: 

(b) j aquir avança per un camí de gramaticalització fins a generar perífrasis de 
caire aspectual i causatiu, que es fan trobadores en català, si més no, a la darreria del 
s. xm; vet-ne aquesta mostra presa de textos provinents dels dos extrems del domini 
lingüístic (el Rosselló i el País Valencià): 

(3) 1 a. Entès en ela molt lo bisbe, axí que no· s Jaquia de gmdar la cara d'ela ni la sua belea 
(Vides, s. xmb,p. 37) 

I b. - Sàpies que no·ns Jaquirem Déu a pregar, entrò que nos retés la carta (Vides, 
s. xmb, p. 191) 

1 c. e que nuls temps [ ... ]Jaquirà de 110 fer fermança per sos nebots e per sos amics (Llibre 
de Cort de justfcia de Cocentaina, 1294-1295 11, p. 706) 

(4) 11 a. no la avia jaquida estar senes messa aquel dia, ans la fé ésser en aquel ofici mara vel ós 
(Vides, s. xmb, p. 255) 

11 b. que avia en blada, lo qual avia jaquit exir de la casa de la presó a (Llibre de Cort de 
]ustfcia de Cocentaina, 1294-1295 11, p. 165) 

11 c. axí com se baralaven tragueren-se los colrels e j[a}quiren-se core [los] uns devés los 
altres, enaxí que· I dit Andreuet e Garciola donav[en]-se ab los colrels en los braços 
e en les calces, [ ... ] /e axí sob[r]e açò agren barala, e lo dir Garcia e P[ere] de Borja, 
son frare, tragueren los coltels e aJaquiren-se·n anar devés lo dit Gilet, que fugia 

(Llibre de Cort de jwtícia de Cocentaina, 1294-1295 11 , p. 917-918)4 

Aquests primers textos del període literari palesen un notable descabdellament 
semàntic i un estat de gramaticalització de jaquir avançats. Caldrà anar a cercar, doncs, 
la font d'aquests canvis en etapes anteriors a fi de respondre qüestions essencials, com 
ara, des de quan, en quins contextos i segons quin procés es va arribar a aquest punt 
en una etapa ben primerenca? No podem obviar, a la llum dels textos disponibles, que 
l' occitàgequir presentava un estadi de polisemització i de gramaticalització important, 
constatable documentalment, almenys, ja des del s. XI; vet-ne ací una tria extreta de 

4· Variant de la perífrasi de molr d'interès: 'es van llançar a', 'van començar a'. 
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textos juridicoadministratius (de tipologia semblant als estudiats ací a l'apartat § 2.3) 

i literaris del període ss. XI-xn:5 

(5) a. Ara, a chap de dos anz que fo nada, porte ro la al templum domini e giquiro la a Nostre 
S. («L~ nativité de la Vierge», s. Xl; ed. Meyer 1866: 82; Bansch 1867: 23a) 

b. Ego Aldeberrus episcopus don e gig sancro Priva ro la gi eisa del Boison tota, l'a Iod e-1 
feu [ ... ] (Testament d'Aidebert li, évéque de Mende, II09, Gavaudan; ed. de Brunel1973 
1: 17) 

c. Aquest affars es torz devis I Per dompnas, ben s'en deu ger¡uir I Qu'aytan s'en aura 
us truans I O mais, si mais li post bastir! (Marcabrú, «Hueymais dey esser alegrans», 
IIJO-II49i ed. de Dejeanne 1909) 

d. mas seil maios vol delz feusals conquerre zo que i au, non o deu per nos giquir (Don 
de divers mtts aux .frères J¡¡ Temple par Peire Aenric et sa fem me, 1185, Roergue; ed. de 
Brunei 1973 1: 17) 

(6) a. de chamar me gic e·m recre I e de jo i e d'amor m'escon (Bernat de Vendadorn, c. II47-
II70i ed. de Meyer r866: 82; Bansch r867: 23a) 

b. Q e no·m gi e penr'un sol rom, I E m'apella per mon nom (Raimbaut d'Aurenga, «A pres 
mon vers vueilh sempr'ordre», nat al1144• mort alii73i ed. de Fratta & Danielzoo8) 

Malgrat la migradesa i l'escassa varietat tipològica dels textos anteriors al s. XIII, 

encara en llatí medieval o en un català, diguem-ne, en bolquers, poden aprofitar aquells 
materials per a intuir estadis previs en l'evolució semàntica i, lligada a aquesta, en 
el procés de gramaticalització d'aquest vell verb. Amb aquests textos i amb l'anàlisi 
contrastiva, sobretot, davant l'occirà i el francès, provarem de descriure els fonaments 
d'uns canvis profunds i primerencs. 

2.2 UN VELL GERi\1ANISME ESTÈS PER LA GÀL·LIA 

Pfister (1973: 147, n. 3 i 149) i, seguint-lo, Banniard (2004: 349) inclouen el francès 
gehir 'avouer, confesser' ( < fràncic 'jehhjan) dins els mots provinents de «le superstrat 
francique propagé par la chancellerie mérovingienne ou carolingienne» i incorporats 
al llatí medieval. Els manlleus germànics d'aquest període arriben a difondre's més 

5· C f. en Martines & Montserrat (en preparació) l'estructura semàntica del cataJà jaquir i de l'occità 
gtquir (gi-); i també, quant a l'occità, DLtvy i D&ynounrd (s.v. gtquir). 

----190--------------------------------------------------
Cnpllmn56(Pcimavera 2014),1SSN 0214-8188, pp. 185-21 1 



josEP MARnNES & SANDRA MoNTSERRAT 

Subjectivttció i inferència en L'evolució semltntim i en l'inici de Itt gmmttticttlitmció de jaquir {segles XI-Xli) 

enllà del francès i s'estengueren també vers el domini occità i català i, en algun cas, 
van arribar a l'italià del nord i al castellà. Açò ens situa a l'alta edat mitjana. 

Tot i que assumia la proposta d'ètim de Diez (1853; cf. sttpra), Meyer-Lübke (REW, 
4580) suggeria alguna dificultat fonètica,6 a què deu al.ludir el DCVB (s.v.jttquir); ell 

mateix havia assajat una explicació per als diversos resultats de la h germànica en la 
Grammttire des fangues rornanes (1890: 1, 40): 

A l'imérieur d u mot, h germanique n'est pas une simple aspirée, mais une spirante 
sourde gutturale (non palarale). En iralien e t en provençal, oi.t il manque un phonème exacte
ment équivalent, elle devient u ne explosive sourde gutturale: prov. gequir, ira!. gecchire = jrhnn, 
i tal. mltlcco = smnhi, tnccoln = tnhn, uccbire = pilmn, tnccnguo = tnlm; cf. aussi esp. tnm1ío. [ . .. ] 
Mais, clans LE FRANÇAIS o u NORD, oi.t h initiale persiste, on trouve aussi h intacte à l'intérieur 
du mot: jebir, mehniu, tebir [ ... ) 

Per aquesta drecera, Coromines (1943: 128) havia advertit que el valor de h ger
mànica a final de síl.laba era el «de l' ach-Laut alemany» i no el d'una «mera aspirada», 

i que és transcrita sempre en romànic per e (wahten > \~ACTARE >guaitar; bleih > it. 
biacca; gah > gac > fr. gai), fins i tot, davant semivocal (jehjan > jaquh). Al DECat (s.v. 
jaquir), s'adhereix a la proposta de Gamillscheg (1934 [1970]: 11, § 75 i 76): cal partir 
d'una h geminada i de dues variants vocàliques en ja fràncic (jahhjan ijehhjan), davant 
jehan de l'alt alemany antic, per a explicar l'aspirada mantinguda en el francès antic 
gehir i l'oclusiva velar sorda de l'occità i del català (gequir,jaquir) i d e l' italià (gecchire). 
Ens sembla fonamental l'article de Stimm «Doppelformen germanischer Verba auf 

-jan im galloromanischen» (1955) per a acabar d'arredonir els detalls, tant fonètics 
com morfològics, d'aquest verb i de guerpir, més freqüent en occità i en francès, to t i 
que també atestat en català antic.7 Warrburg (1964: 2) assumeix aquesta proposta en 
el FEWT (s.v. 'jehhjan 'sagen') i en l'estudi sobre la influència del burgundi damunt el 
lèxic francoprovençal. 

A fi de traçar l'evolució semàntica de jaquir, convé observar (a) la persistència 
d'un nucli vinculat amb 'dir' i (b) un canvi metonímic, probablement antic, vers valors 

6. Concretament: «Die laudichen Verhaltnisse si nd nicht k.lar. Das frz. ['franzê.isisch') Worr [gehil] kann' 
frank. ['frankisch'] sein, das ital. ['iralien isch'] langob. ['langobardisch'). wenn es nicht aus dem Prov. 'proven
zalisch') stammt, das prov. -qu- [gequir] ist aber nie ht versrandlich .. (RE\'(/, 4580). 

7· En essència: atesos el francoprovençal rejoii· 'còNFITÈRï' i, els ja esmentats, francès antic (re)gehir, 
occità gtquir i català jaquir, Stimm (1955) proposa dues variant frànciques (jnhhjnn > jehhjnn) i una tercera, 
johjnn, pròpia del burgundi. 
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més performatius, arran dels quals es generaran els significats més desplaçats a què 
s'arriba en occità i català i en l'italià. Com a origen remot d'aquest tipus lèxic, s'ha 
proposat una arrel indoeuropea 'jek 'sprechen' (Pokorny I88T 11, 503), que connecta 
amb el lexema verbal fort protogermànic jexanan (Orel2o03, s.v.), punt de partença 
del noruec antic jti'to assent', del frisó anticgehan 'to articula te, to pronounce' o de l'alt 
alemany antic jehan 'to say, to speak, to ad mit'; tots, cognats vinculats amb el sànscrit 
ydcati 'to ask, to solicite, to entreat', l'irlandès mitjà ieith 'language', el gal·lès iaith id. 

Els alemanys contemporanis Beichte 'confessió' i beichten 'confessar' són de
rivats prefixats de l'alt alemany antic jehan (s. vm) 'sagen, sprechen' i 'bekennen, 
gelo ben', bijehan 'bekennen, Lob sprechen' (s. vm) i els deverbals, en un ús religiós, 
bfgiht, bÍjiht (s. IX), bfgihta (s. XI) 'Bekenntnis, feierliche Aussage, Sündenbekennt
nis' (Pfeifer 1993, s.v. Beichte; Kluge 1899, s.v. Beichte; Seebold 1970, s.v. jeh-a-). En 
fràncic jahhjanljehhjan devia prendre, a més, matís causatiu ('zum Gestehen bringen') 
(Gamillscheg 1934 [1970]: n, § 75; Stimm 1955: 256) . 

No deu ser casual que el francès antic gehir (i re-) tingués sentits directament 
connectats amb aquests. El DÉAF, que abasta materials des del 842 fins a mitjan 
s. xrv, data els diversos sentits de gehir:8 

(7) I. 1\vouer, confesser' (c. n4o - s. xv), «Fai re (qn) gehir que» 'fai re avouer que', «Gehir 
par confession» 'se confesser'; 'avouer, reconnaltre' . 

2. 'Faire connaltre, révéler' (c. II40- c. 1382). 
3· «Gehir à (Dieu)» 'reconnaltre (comme Seigneur)' . 
4· 'Raconter, rapporter' (c. II40- c. 1350), 'confirmer (comme témoin)'. 
5· 'Di re' (c. II?O); 'articuler, prononcer (des mots), nom mer'; «Sans jehir» 'sans di re mot'; 

'nommer (un jour, etc.)'; 'déclarer hau tement'. 

Regehir presenta sentits paral·lels (c. n2o- s. xv). Són de remarcar les variants 
(gehier, gehiner, jehisner i gessir; regeier; engehil) i, especialment, altres derivats com 
ara jehie 'rapport' (s. xm);9 gehine 'confession, aveu' (mitjan s. XIII), «metre à gehine•> 
'mettre (qn) à la torture pour le faire avouer' (c. 1200), 'torture (pour obtenir un aveu)' 
(c. 1265), 'tourment (en fer)' (c. 1295); gehissiere 'délateur, dénonciateur' (primeria del 

8. Reportem només les definicions i les datacions i respectem l'organinació i la numeració de les sub
accepcions de cada diccionari. Ateses les limitacions d'espai, no reproduïm els exemples textuals. 

9· Cf. en català el deverbal gim, dica (v. adés) i l'occità giqui a (v. adés nota 3). 
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s. xm); regehissant 'celui qui se repent', regehissttnce i regehissement 'confession, aveu'; 
agehi («estre de mort agehi» 'être destiné à mort'; 'condamné a mort (à cause d'une 
maladie)'). 

Si atenem a les dades del DFM (s.v. gehir), construït sobre un corpus textual 
que comprèn des de 1330 a 1500, s'esvaeixen durant aquest període els sentits de [7.5], 
com hem vist, probablement dels més antics: 

(8) A. 'Avouer, confesser (un crime)', «Faire gehir par la gorge», «Faire gehir (qqc. 
à qqn) faire gehir que» 'faire avouer' 

B. [sens affaibli] 
1. (relig. Chrét.) Gehir (ses péchés) 'confesser'. 
2. Gehir (un secret, un sentiment .. .} 'faire connaltre, révéler (un secret, un 

sentiment .. . )', «Gehir qqc. à qqn.», «Gehir (à qqn) comment + inten: 
indin>.10 

Segons sembla regehir, a més d'tavouer, confesser', sí que va retenir el sentit de 
'di re, déclarer, raconter' durant aquesta època; el DFM inclou les variants i els derivats 
següents: gessir, gehier, gehiner, rejehie1; gehine, gehineur, rejehissement. 

Gehir no es va mantenir en ús més enllà del francès mitjà (Pfister 1973: 147, n. 
3) . Va tenir un notable desenvolupament semàntic a l'entorn de 'confessar', proper a 
l'observat en germànic i diferent del seguit per l'occità i el català, si més no, ja a l'entorn 
del s. XI, com es veurà ací. No va experimentar tampoc processos de gramaticalització 
com els que degueren engegar-se ja llavors en aquestes llengües. 

Com s'ha avançat, el francoprovençal rejoii· tingué sentits paral·lels als del fran
cès; v. Stimm (1955), amb documentació antiga remarcable. Ha passat per malla als 
diccionaris etimològics la continuïtat d'aquest tipus lèxic pels parlars retoromànics: 
hi ha en sobreselvà gihir 'gestehen, bekennen',for gihir '(kausativ) verhoren (unter 
Misshandlungen)', 'hernehmen, entgelten lassen', 'leiden, herhalten'; gichir i derivats 
en engadinès antic (gichittint'anerkannt, ubestritten' ,gichientschtt 'Aussage, Gestandnis, 
Bekenntnis') (DRG, s.v. gihir; Decurtins 1981: 116). 

ro. El DGodefroy ja era prop d'aquestes definicions: gehir ('confesser, avouer', 'déclarer, rap porter, redi re, 
raconter', «Faire ge!Jin> 'fai re avouer, faire confe.sser, presque toujours avec u ne idée de force, de contrainte') i 
regehir ('confesser, avouer, reconna!tre, proclarner', 'raconter, rapporter, déclarer'). 
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Al seu torn, l'italià gecchire (i ag-, i el devebal gecchimento) va anar una mica 
més lluny fins a 'humUiar'; tot seguit ens hi referirem. Els c01pom de la Biblt i del 

Cotpus OVI dell'ltaliano antico en forneixen atestacions (u casos cadascun) entre els 
ss. XIII i XIV, sobretot, en autors septentrionals i no sols en textos lírics, com s'havia dit: 

(9) Che mi perdoni. - Tu non se' degno./ -Merzé, per Deo! -Tu vien' molto geccbito 
(Cecco Angiolieri, s. xm) 

(10) l'hanno in riverenza, e in sè medesimi quasi si ritornano con uno gecchimento, ripensando 
la !oro nichüitade (Cavalca, Speccio di croce, c. 1342) 

(u) Alia fine sageccbiro a tanto i Fiorentini, che mandarono pregando il Comune di Pisa 
che in luogo delia mercatantia mandassero al meno altrettante some di qual piu vile cosa 
si fosse, aecià che quella onta non facessono a-lloro (Giovanni Villani, Nuova Cronica, 
1348) li 

El DRAE presenta jaquir 'dejar (desam parar)' com a antic i el fa venir, amb 
encert, del català jaquir. És escassa la petjada que ha deixat aquest catalanisme en 

castellà. El DCECH el trobava en un text de Múrcia de 1262 (es tracta del pacte signat 
entre Jaume I i Zeit Abuzeit a Múrcia) i en el Vocabulario andaluz d'AJcala (1951) ('de
sam parar, abandonar': «Cuando vió que la jaquí a, se abrazó a s us piernas llorando»). 
El CORDE en dóna una atestació més al mateix text trescentista. 

2 . 3 ELS PRIMERS PASSOS DEL CANVI SEMÀNTIC DE jaquir EN CATALÀ (SS. XI-XII) 

A fi d 'iJ.Iustrar el paper de la metonímia i de la inferència pragmàtica en la 

construcció del significat, Barcelona (2003: 94 i 2011: 24-25) adduïa i analitzava una 
situació (segons sembla) real: 

(12) [c. 1930. Parlament espanyol. Un opositor acaba la seua intervenció amb un atac al 
president del govern (= PG), present allà mateix] 
Opposition M.P. (referring to the Prime Minister): But what can tve expect, after all, of 
a man who wears si!k underpants? 
1he Prime Minister (rising calmly): Oh, I would ne ver bave thought tbe Right Honoumb!e's 
wift could be so indiscreet! 

11. C f. Zaccaria (1901: 183-184); Berroni (1914: 126). 
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És gràcies a una complexa cadena d 'inferències de base metonímica, invitada 
{'suscitada, estimulada') per aquest diàleg, com s'arriba a entendre un intercanvi comu

nicatiu carregat d 'ironia. Sintetitzem molt concisament la seqüència de m etonímies: 
1) «La muller de l'opositor comparteix un secret amb el PG: la roba interio r que fa 
servi r aquest (una dada de caràcter Íntim)»; inferència conduïda per la metonímia EL 
RESULTAT (ser discret/indiscret) PER LA CONDICIÓ (saber el secret). 2) «La dona ha vist 
despullar-se el PG»; inferència conduïda pel FET (saber que la roba interior que duu 
algú, és a di1; el contingut del secret) PER UNA DE LES EXPLICACIONS CONVENCIONALS 
(haver vist despullar-se aquella persona). I 3) «La dona ha tingut un afer sexual amb 
el PG (punt clau i inferència principal assajada pel PG)»; inferència guiada pel FET 
(haver vist despullar-se algú) PER UNA DE LES EXPLICACIONS CONVENCIONALS (haver 
tingut una trobada sexual amb aquella persona). Òbviament, la possibilitat de bastir 

aquestes inferències pressuposa, entre altres coses, una enciclopèdia compartida que 
abasta aspectes molt diversos. 

Aquest joc d'inferències s'esdevé de manera fluida i quotidiana: és un dels fo
naments de la comunicació i de la constant negociació del significat. És, així mateix, 
una de les vies del canvi semàntic. Recentment, Traugott (2012) ha rem arcat l'estreta 

vinculació de la Teoria de la Inferència In vi ta da del Canvi Semàntic ( = TII CS) 12 amb la 
pragmàtica i, en general, el lligam entre el canvi lingüístic i l'ús comunicatiu. Recordem 
que la TIICS prova de descriure el procés pel qual arriben a semantirzar-se aquelles 
inferències de caire pragmàtic que se susciten en la interacció del parlant/escriptor 
(= P/E) i l'oient/lector(= O /L) .13 En aquest procés, hi ha una tendència a la subjectiva

ció, entesa com a «semasiological process whereby SP/Ws [speakers/writers] corne over 
time to develop meanings for Ls [lexemes] that encode or externalize their perspective 
and attitudes as constrained by the communicative world of the speech event, rather 
than by the so-called "real-world" ch aracteristics of the event or situation referred 
to» (Traugott & D asher 2002: 30) . Com ja ha estat subratllat (Cuenca & Massip 
2005: 262), aquest acostament al canvi semàntic assumeix la noció d'intersubjetivació 
com a mitjà p er a incorporar el paper de 1'0/L en la mesura en què l'emissor pretén 
«d'explicitar les actituds respecte als interlocutors i com a participant que activa les ' 

11. Cf. abans, sobretot, Traugott & Dasher (1001); també Cuenca (1011: 190-195) i la bibliografia que 
s'hi inclou. 

13. Gceraens (1010: 131) ha remarcat que el caràcter general del model de la TIICS i la possibilitat que 
incloga no sols la mecon{mia sinó també l'emergència de les metàfores noves en contextos discursius. 
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inferències induïdes)).14 Dins un model també centrat en l'ús, hi ha propostes que fan 
recolzar el procés de canvi semàntic, precisament, damunt les inferències (més tost, 
abduccions, segu int Pierce 1935-1966) que fa l'OIL en contextos concrets i la posterior 
extensió i semantització d'aquestes (Queller 2001, 2003). 15 

La polisemització és una de les conseqüències més corrents del canvi semàntic, 
ni que siga com a estadi transitori. Dins la Teoria dels Efectes de Prototipicitat, Gee
raerts (1997, § 2.3 i 2.4; 2010, § 5.1) ja havia mostrat (a) l'estructura radial que, sobre 
la base del principi de semblança de família, tendeix a definir aquest procés, i (b) el 
paper de la (segons la seua terminologia) inducció, 16 com a mecanismes del canvi, 
motivat sempre per factors enciclopèdics.17 Aquell model, certament més centrat en 
l'estructuració interna del significat al llarg del temps, ja apuntava cap a la inferència i 
a la interacció entre interlocutors (en termes d'eficiència) en contextos específics com 
a factors del canvi semàntic. Aquesta concepció del procés de polisemització com a 
estructura radial (amb nodes connectats en forma de raïms (clusters)) s'adiu, i fins i tot 
l'enriqueix, amb la descripció del canvi semàntic que ofereix Traugott (2012), seguint 
directament Evans & W Ukins (2000 : 550): 

lt is generally agreed that i fan expression has two meanings A a nd B, B •often comes 
inro existence because a regularly occurring context supports an inference-driven contextual 
enrichmenr o f A to B [ .. . ] rhis conrexmal sense may beco me lexicalized to rhe point where ir 
need no longer be supporred by a given conrexr 

Els sentits nous, generats com a im plicatures, poden arribar a semanti tzar: a ser 
identificats ja fora d'aquests contextos afavoridors (bridging contexts). 

Les dades que s'han aplegat ací a l'entorn de l'evolució dels descendents del 
tipus lèxic jehhjanljahhjan (fràncic) i jehan (alt alemany antic) dins el germànic mateix 
i en els diversos romànics mostren un procés de polisemització en què deuen haver 
tingut un paper rellevant la subjectivació i les inferències de base metonímica, com 

14. En mots de Traugott & Dashcr (20oz: 22): «lntersubjectiviry crucially in volves SP/\Y/s attenrion to 
AD/R[addresseelreader] as a participant in the speech evenr, nor in the world talked abour». 

15- La semiòtica cognitiva ha enriquit l'anàlisi de la construcció del significar, de la interacció dels 
interlocutors i l'emergència de les inferències, concre1amenr a l'enrotn de la Teoria de la Integració Conceprual 
(Brandt zoo4; Brandt & Brandt 2005; Martines 2012). 

16. Concretament de l'especialinació, la generalització, la metonfmia o la metàfora inductives. 
17. Cf. aplicacions a l'àmbit diacrònic en Soares da Silva (1999), Martines (2oooa, zooob), Montserrat 

(2007). 
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veurem lligades, a contextos intuïbles a la llum dels testimonis documentals i, com a 
eina complementària, per mitjà del contrast de l'evolució que han seguit els cognats 
de jaquir en llengües diverses. 

De bon començament, i sense entrar en gaires detalls i amb la sola il·lustració 
dels diccionaris reportats adés (cf. ací§ 2, i Martines & Montserrat en preparació), cal 
parar atenció sobre un primer estadi del canvi que degué produir-se molt primeren
camen t: el pas 'dir' > 'confessar'. Aquest canvi ha caracteritzat l'evolució de gehir en 
francès (i també en francoprovençal i en retoromànic) i és compartit amb el fràncic 
i l'alt alemany antic i contemporani; en català, n'hi ha algun rastre documental en 
casos com ara [13]. Aquest primer pas suposa l'assumpció de valors performatius per a 
un verb, en bon principi, de dicció. El procés s' intueix en els usos definits pel DÉAF 
(cf. adés [7]) en què es palesa una accentuació del grau de subjectivació de gehh~ ei 
punt d'arrancada degué ser l'establiment d'una implicació entre qui diu amb allò que 
diu; no es pot obviar que apareix en contextos en què es diuen (molt sovint en primera 
persona sg. o pl.) els pecats, un secret, un testimoniatge o declaració ... Són contextos 
assertius. No debades sovinteja en contextos religiosos o processals, o en situacions en 
què es demana informació a algú. Així mateix, quan es diu una informació que s'ha 
rebut, es pot inferir que qui la diu la confirma, que qui la reporta la dóna per bona, 
l'assumeix. És molt remarcable el fet que el procés metonímic engegat per la pràctica 
de sotmetre a tortura les persones per aconseguir que confessen arribés a dur el derivat 
gehine des de 'confession, aveu' (mitjan s. xm) i «metre à gehine» 'mettre (qn) à la 
torture pour !e faire avouer' (c. 1200) fins a 'torture (pour obtenir un aveu)' (c. 1265), 

'tourment (en fer) ' (c. 1295); és a dir, 'el mitjà per la finalitat' (cf. el català glai o esglai 
'espasa'> 'temor, ensurt') . Observem que aquell sentit primitiu ('dir') no sembla que 
haja anat més enllà de la darreria del s. XII (cf. adés [7] i [8]). 18 

Allò que degué començar a emergir com a implicatura lligada a contextos espe
cífics i com a variant d'un sentit determinat, arribarà a semantitzar-se ja desvinculat 
d'aquell context i, segons els casos, podrà conviure amb aqueU sentit originari o, fins 
i tot, desplaçar-lo. Pot ser-nos útil ací l'esquema del canvi semàntic d'Enfield (2003: 
29), aprofitat recentment perTraugott (2012), per a iJ.Justrar el procés que hem descrit 
i que es repetirà en estadis successius de l'evolució d'aquest verb: ' 

18. El senrir de l'italià geccbire 'humiliar-se' potser connecta, com el catal~ i l'occità, amb la idea de 
'renunciar a uns drets' que pogué derivar vers 'posar-se sota el poder d'un altre'. 
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Forma 
Significat 

Estadi I 

f 
'p' 

Estadi 2 

f 
'p' (+ > 'q') 

Estadi 3 Estadi 4 

f f 
'p', 'q' 'q' 

Estadis del canvi semànric (adaptat i rraduït d'Enfield 2003 i Traugon 2012) 19 

Què hi ha en català d'aquell 'sagen' o dels sentits més connectats amb aquest 
valor primitiu? Certament, poca cosa en els usos que han arribat a esdevenir prototí
pics, ja observables al s. Xlii (recordem: a l'entorn de dos nodes bàsics: I 'abandonar' 
i 11 'permetre') . Podem reconstruir sobre base documental l'enllaç i el procés que va 
menar des de 'dir' fins a aquests nodes? 

El següent és potser l'exemple més acostat a aquell sentit originari, tot i que ja 
amb valor performatiu: «la vescomtessa Beatriu i sos fills diuen que no construiran 
[ ... ]»,'ho declaren', 's'hi comprometen', 'renuncien a la possibilitat de construir': 

(13) Quarn ego Baiuicisvicechomitissa arque fili i mei Pon ci ciliciaetvicechomes ac Raimundus 
Cervarie diffinimus et iac!Jimm in potestare dei omnipotentis [ ... ] et in manu Berengariis 
abbatis atque Raimundi prioris Riudazari cetororumque ominun fratum quod nos nec 
aliquid ex nostra prohibitionis jam ampli us non construamus nec hedificare volevamus 

nec in nullo loco ubi dampnum Sanctae Mariae esse uidebatur infra terminos eiusdem 
parrochia (Acta signada per Beatriu, vescomtessa de Bas, i els seus fills Ponç i Raimon 

en què es comprometen a no edilicar dins la jurisdicció del Prior de Riudaura, c. 1140; 

ed. de Monsalvatje 1901, XI : 440-441) 

Convé no oblidar que tots els textos anteriors al s. Xlii a què hem pogut accedir, 
en llatí medieval o en català preliterari, són de caire juridicoadministratiu. Presen
ten, fonamentalment, les situacions discursives següents: (a) acords entre dues parts 
en litigi en què algú renuncia a favor d'algú altre als drets sobre una determinada 
possessió; (b) vendes, que impliquen, així mateix, la cessió d'alguna cosa (a canvi de 
diners); (e) donacions i cessions d 'un bé a favor d'algú; (d) testaments, que expressen 
la cessió de béns en herència a algú, i (e) sentències en què s'ordena a algú que faça 
determinades cessions. En aquests contextos i en aquest tipus de documents, 'dir' va 
necessàriament més enllà del paper de verb de dicció: hi ha l'expressió formal d'un 

19. Siga' ns permès d'advenir que la Unealitat d'aquest esquema no ha d'emmascarar la multidimensiona

litat que sovint mostra el canvi semàntic; els diversos sentits que adquireLx un mot al llarg del temps acostumen 
a organitzar-se de manera radial i en xarxa. 
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compromís, d'una renúncia, d'una voluntat de dur a terme (o no) una determinada 
cosa, prototípicament, la cessió de drets sobre una possessió o, de manera més directa, 
la cessió d'una cosa. D egué ser en contextos d'aquesta mena on es van semantitzar 
aquells sentits de caire performatiu i assertiu . 

(14) quia accepimus de te duo milia mancussos Barcinonensis monete, ideo donamus et 
iachimus et evacuamus ac definimus tibi omnes voces et omne di rectum, quas et quod 
qualicumque modo apellabamus et proclamabamus tibi et predicte Sanccie et iam dicto 
Arnaldo [ ... ] in supradictis castris (Definició que fan el comte d'Urgell i el de Barcelona 
sobre diversos castells, 1072; ed. de Miquel 1945: 156; Bassols 1976; CODOLCAT) 

Una passa més en aquesta cadena d' inferències durà des de 'dir [> declarar > 
comprometre-s'hi] que algú renuncia als drets sobre una cosa (o a la cosa) a favor 
d'algú altre'> 'dir[> declarar > comprometre-s'hi] que algú cedeix els drets sobre una 
cosa (o la cosa) a algú'> ' renunciar-hi' i, doncs, 'cedir-la a algú', 'donar-li-la'; és a dir, 
'el fet de declarar que es renuncia a [ .. ·.]' > 'el fet de renunciar a [ ... ]' implica 'el fet 
de donar la cosa a [ ... ] ' . No debades, jaquir i donar apareixen en variació sinonímica 
i també, jaquir tot sol amb aquest sentit. Si en l'exemple (13) el predicat té com a 
argument un CD tema, ara, com passa a donar, el predicat té dos arguments: se li ha 
afegit un CI meta. 

(15) Et si ipso suo om i ne de dom no episcopo yvenz, si mil i ter fen escat Rem on G. ipso termine 
[ ... ] et si í venz ipso suo omine de dom no episcopo, quod Remon Gonballli·ó jakescha 
e li ·ó defenescha per escrito; et si ipso suo omine í venz de Remon Gonball, similiter 
fen escat etjakescat ipso epíscopo per escrito. E ke sia en so assemblament de ipso epíscopo 
si·Ó farà el primerr[ ... ] a ut ó rechulirà de Rem on Gonball; et en quale que remanserit [ ... ] 
ipsa batalla, simi! i ter jakescat et feneschat per exvacuatio scripture (Sentència donada pel 
vescomte Miró en el plet que tenien el bisbe de la Seu i en Ramon Gomball pels límits 
de G uissona i Ribelles, 1036-1079; ed. de Pujol 1913: u; Russell 1965: 65) 

(16) Ego Bernardus Guillelmi [ ... ) Comes bissulunensis et donpna Sancia [ ... ] comitissa 
donatores sumus D eo et Sancte Marie sedis Gerunde seu ad canonicam prefate sedis 
donamus et tradimus et iachimus et difinimus ipsam albergam et ipsos acaptos et toltes 
quod liabemus in parrochia Sancte Leocadia de Parietis in alodie canonice Sancte Marie 
sedis Gerunde, tali uidelicet ratione ut nec nos nec ullus comes posteritatis nostre nec 
ali us uterque sexus hominis ibi albergam accipiat nec requi rat nec tol tas nec acaptes fadat 
per ullum ingenium sicut superius scriptum est sic donam us et t radimus et iachimus et 
diffinimus in postetate cononice Sancte Ma ri e prenominate sedis (Donació del comte de 
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Bernat 11 de Besaltt a l'església de Girona de les albergues i altres tributs de la parròquia 
de Parets, 1067; ed . de Monsalvatje 1901, Xl : 313) 

(17) quod ego Poncius Sancti Johan nis[ ... ) feci hanc placcibilem definitionem cum hominibus 
a quibuscumque accipiebamus garbas de civada in tota ipsa valle Sancti Johan nis vel in 
Aguaça vel in Sarrocha vel in Securies ut deinceps unusquisque pro omni suo honore 
donetannuatim sexter 1 farner corrent de bona civada Sancro Johanni a festivitate Sancti 
Felicis usque ad festivitatem Sancte Marie mediantis augusti. Propter hoc unanimiter 
definim us, jttchimus predictis hominibus supradictas gar bas et i llas segaciones quas vel 
manifeste vel oculte eorwn civada nostri faciebam cutiones (Definició i permuta, II48; 

ed. de Ferrer 2009: 157 i 158; Baiges i altres 2010, III: 1408) 

Un sentit específic és el de 'donar (en herència)', com hem vist, encara conservat 

actualment (cf. adés la nota 2), especialment present en testament: 

(18) Et si de Bonifilio mi nus venerit, que si[c) o atendant sui fil¡¡ de Bonfilg, aut ille homo 
cui Bonifilius la ittccim per ittccizon20 aut per baglia, que si[c) o atendat ad Raimundo 
comite aut a suo fi lio cui ille dubitara suo comitatu. Et, si de illo m inus venerit cui ille 
dubitaverit suo comitatu, que si[c) o atendat Bonifilius aut sua posterita ad illum homi
nem cui Raimundus comes la ittccim in suo testamenro, per directa fide, sine enganno 
[ .. . ) Et si de Raimundo comite minus venerit, sic teneat et si[c] o atendar Bonfi l o la 
sua posterita ad illum hominem cu i Raimundus comes iaccira suo comi ta tu, per directa 
fide, sine engan (Conveni entre el comte Ramon i Bonfill sobre el Castell d'Alta-riba, 

1043-1098; ed. de Balari 1899: 402; Miquel 1945: 99; Rubio 1979: 63) 

Segons es mostra en Martines & Montserrat (en preparació), la construcció 
causativa «jaquir + l NF»21 'permetre; no impedir', 'fer; cessar d 'impedir una acció' 
(DCVB), 'no impedir (l'acció expressada per un verb en infinitiu), no posar-hi obs
tacles' (DIEC2), absent en els textos despullats ací i atestada a la segona part del XIII 

(cf. adés (4)), degué originar-se en connexió amb inferències del tipus: 'donar una 
cosa a algú'> 'permetre l'accés, el control, l'ús de la cosa a algú', 'fer possible que[ ... ]'. 
No deu ser casual que trobem jaquir com a glossa d 'un text llatí en què 'es perdo-

20. jaquisó és derivat de jaquir no enregistrat als diccionari~ de referència; apareix sota fo rmes més o 
menys llarininades: iachidone, -111 (1048, 1058, 1066); iaquiciontm, -o nis (1097); iachido (1079);jachitionis (1148) . 

2 1. Hi ha estudis aprofundits en altres llengües sobre l'estructura causativa paral·lela d 'equivalents del 
verb deixar, en què, a més, s'analina la noció de causarivitat seguint Talmy (1988, 2000), Langacker (1991) o 
Kemmer & Verhagen (1994). Així, Soares da Silva (1999, 2003, 2007), del portuguès; Maldonado (2007), del 
castellà, i Enghels & Roegiest (2012, en premsa), del francès, castellà i portuguès. 
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na un impost': 'es dóna als habitants d 'Àger la possibilitat de no pagar tal. impost' 
(cf. adés l'exemple (2.ub)): 

(19) ltem que'ls jàquien lo seruei de pa, ui, carn, ciuada e de moltons (Rúbrica afegida a la 
carta de franquícia atorgada per Guerau Pons a la vila d'Àger, 1092; ed. de Chesé 2on: 
400) 

Cf. el text llatí 

(20) Predictus Gerallus cum iamdicta coniux eius perdonant hominibus illorum predic tis 
ipsum seruitium quod facere eis solebant de pane et vino et carne et ciuata ante eum (p. 

399) 

'Renunciar als drets sobre una cosa' degué obrir la via a una altra inferència de 

molt de relleu atès que va dur a cristal·litzar un altre node semàntic de jaquir bàsic i 
molt corrent als textos posteriors: 'abandonar', 'suspendre la interacció amb alguna 
cosa'. Recordem la definició que ja en va fer (Balari 1899: 401), que ja incorporava 
aquest tret: 'abandonar la posesión de un inmueble, hacer renuncia ó cesión de bie
nes'; cal tenir present també, a més, que les cessió d'una possessió podia comportar 

l'abandó físic d 'aquesta: 

(21) ego, Arnallus Rodlandi et uxor mea [ ... ] donamus et definimus et iacimus illam peciam de 
terra quam vacant Planum Rotundum, cum suis adiacenciis, sicut melius advenit vobis per 
vocem parentum nostrorum (Donació i venda. Arnau Rotllan i sa muller donen al monestir 
de Sant Joan de les Abadesses una peça de terra anomenada Pla Rodó, u46; ed. de Ferrer 
2009: 156) 

(22) I tem conuenit predictus uice comes iam dictis comi ri et comi risse ut dimittat et iachesmt 
ipsam ecdesiam sancti felicis de celran cum omnibus suis pertinenciis, in potestatem 
berengarii espiscopi. Et fadat iachire et dimitere predictam ed esiam cum omnibus suís 
pertinenciis ad ipsos caballarios quibus ipse vicecomes dederat eam, sine engan de pre
dictis comi te et comitissae (Renúncia o cessió. Con ven i de Ramon Berenguer ri Al modis 
amb Ponç Guerau, ro6r; ed. de Balari 1899: 436) 

Prompte, 'abandonar', 'suspendre la interacció amb alguna casà degué d' associàr

se a 'distanciar-se d'aquesta cosa, apartar-se'n'. S'ha de remarcar la introducció d'aquest 
esquema (inicialment) espacial: 'algú abandona una cosa (a algú, en mans d'algú, en 

possessió d'algú)'> 'algú s'aparta de la cosa'; la cosa passa de ser abandonada per algú 
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a ser punt de referència respecte del qual s'aparta. El canvi semàntic va acompanyat 
d'un canvi sintàctic, en què l'agent és alhora el C D pacient reAexiu (jaquir-se) i la 
propietat abandonada s'esdevé CRèg origen: 

(23) Tn tale videlicet racione ut ab hodierno die vel tempora non sit illi licitum appetere 
nec inquietare suprascripta omnia neque de suprascriptis omnibus, unde se iachivit in 

presencia suprascriprarum omnium, in potesrate G uitardi abbati qui hec appetebat per 
vocem sancti Cucuphati, et suprascriptus G uitardus sivesupradicta Erm isindis comitissa 

dederunt maiorem parrem supradicto Bernardo, sub tali vero conventu ut ita s tet su

pradicta divisio sicur supradicrum est vel terminatum Qudici davant el bisbe Guislaberr 

i la comtessa Ermessenda, ro37; ed. de Ruiz 2006: 274) 

(24) Et quod predictus M iro fecisset direcrum ad iam dictum chomitem et chomitissam de 
G uilelmo Guilelmi de C alles et de ipsa tur re d e C alles, cum ipso al odio quem Guilelmus 

tetnet ibi. Et quod predictus Miro et uxor sua et Bernardus fili us illorum se iachissentde 
ipso acapte quod fecerunt vel conveneru nt ad facere de Guilelmo episcopo Ausonensi 

de honore predicti comitis, quam predictus Guilelmus episcopus tenet per iam dictum 

comitem Qudici a Mir Geriberr, 1058; ed. de Ruiz 2006: 364) 

Aquest pogué ser el camí per a fonamentar la construcció de la perífrasi aspectual 
«jaquir(-se) de+ INF» 'abstenir-se de fer una cosa' (DCVB), 'no continuar l'acció indicada 
per aquell infinitiu' (DIEC2). Fet i fet, 'apartar-se d'alguna cosa' suposa 'interrompre 
el contacte amb aquesta cosa' > 'cessar, deixar de'. Com s'ha vist adés {exemples de 
(3)), les primeres atestacions d'aquesta perífrasi en català són del s. xm; ja les trobem 
en occità, si més no, durant el segle anterior. A diferència dels exemples anteriors, en 
la construcció perifràstica, l'antic pacient reAexiu ja no té interpretació semàntica/ 
sintàctica i, per tant, forma part del nucli verbal pronominal, constituït per un auxiliar 
(jaquir-se de), que conté la informació aspectual, i un verb no finit {en infinitiu), amb 
sentit lèxic, que selecciona els arguments interns i externs (cf. «deixar-se'n (de+ INF/ 
N)»: «Me n' he deixat (de fumar I del tabac)». 

3. CONCLUSIONS 

Lesrudi dels textos en llatí medieval i en català preliterari ofereix possibilitats 
gens menyspreables per a provar de reconstruir els canvis lingüístics en un període 
de molt d' interès, sobretot quan es tracta de qüestions que ja es mostren en un es-
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tat evolutiu molt avançat en el període literari. En aquest cas, hi hem trob~t dades 

valuoses per a traçar els primers passos en el procés de gramaticalització de jnquir. A 
més, hem pogut comparar l'evolució d'aquest verb i dels cognats en altres llengües 

romàniques. 
Caplicació de la Teoria de la Inferència Invitada permet construir un acostament 

al canvi semàntic sobre la base de l'anàlisi textual i d'una metodologia fonamentada 
en l'estudi de l'ús de la llengua. En aquest cas, hem assajat una descripció de les 
profundes transformacions semàntiques i de l'inici del procés de gramaticalització 

d'un mot que partia d'uns significats, de bell principi, ben al lunyats dels valors que 
ha arribat a desplegar. La semantització de les implicatures discursives, generades en 
co ntextos concrets per un procés fonamentalment metonímic, pot explicar aquestes 
transformacions. Ara cal avançar en l'estudi de la plena gramaticalització d'aquest verb, 
de l'avanç pel camí de la polisemització fins a la darreria del s. xv i, cosa no menys 

interessant, cal descriure (i potser explicar) el procés de davallada i la competència 
amb lleixar-deixar, la història semàntica del qual cald rà també escriure. 

jOSEP MARTINES 
SANDRA MONTSERRAT 

Universitat d'Alacant 
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