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ABSTRACT 

The resultative sentence is a recurrent construction of the English syntax. This type of sentences 

involves the use of an adjective or a prepositional phrase that specifies the change of state or 

displacement undergone by the referent of the sentence. As it involves two subevents that have a 

causal relation, this construction needs to be studied from both syntactic and semantic accounts. The 

goal of this paper is to analyze resultative sentences according to the type of verbs they appear with, 

either transitive or intransitive, and it is conceives for all thos Catalan speakers who translate from 

English, or simply use English as their work tool. The main research literature regarding this topic 

is discussed and several subtypes of resultative sentences are presented, explaining their syntactic 

properties and proposing equivalent syntactic structures in Catalan. Namely, the resultative sentence 

needs to be translated for somewhat equivalent structures that express result, or ending, such as 

final (or purpose) adverbial clauses, consecutive (or result) adverbial clauses, the use of gerunds , or   

the use of time and place adverbial complements. Finally, a corpus of naturally-ocurring examples 

from literary works is included along with their possible translations into catalan and a brief 

explanation about the translation and the syntactic and lexical choices. The corpus examples show 

that, although the proposing of equivalent sentences, the translation is most of the time determined 

by the context of the sentence, as we have observed with some examples in the corpus. 

Keywords: oració resultativa, complement resultatiu, sintagma resultatiu, tema, subesdeveniment 

constructiu, subesdeveniment verbal, oració subordinada de finalitat, construcció adverbial 

consecutiva. 





1. INTRODUCCIÓ Pàgina 1

2. LA SEMÀNTICA DE LES RESULTATIVES Pàgina 3

2.1. Els esdeveniments semàntics Pàgina 3

2.2. Host, o referent Pàgina 4

2.3. Path vs. property Pàgina 4

3. LA SINTAXI DE LES RESULTATIVES Pàgina 6

3.1. Resultatives causatives i no causatives Pàgina 6

3.2 La restricció de l’objecte directe Pàgina 6

4. ORACIONS RESULTATIVES TRANSITIVES Pàgina 9

4.1. Resultatives transitives seleccionades i no  

seleccionades
Pàgina 10

4.2. Resultatives transitives amb subjecte tema Pàgina 11

5. ORACIONS RESULTATIVES INTRANSITIVES Pàgina 13

5.1. Resultatives intransitives amb verbs passius Pàgina 13

5.2. Resultatives intransitives amb verbs inacusatius Pàgina 14

5.3. Resultatives intransitives amb verbs inergatius Pàgina 15

5.4. Resultatives intransitives amb referent implícit Pàgina 16

5.5. Way-construction Pàgina 17

6. CORPUS LINGÜÍSTIC D’EXEMPLES I TRADUCCIONS Pàgina 19

7. CONCLUSIONS Pàgina 26

8. BIBLIOGRAFIA I FONTS Pàgina 28



1. INTRODUCCIÓ 

A la llengua anglesa, així com a altres llengües com el neerlandès, el xinès o el japonès, trobem un 

tipus de construcció gramatical que en anglès anomenem resultative construction. La construcció 

resultativa es tracta d’una oració que conté un subjecte, un verb, un objecte (tot i que no sempre el 

requereix), i un complement que en català podríem anomenar “sintagma resultatiu”. Aquest 

sintagma (result phrase, o RP, en anglès) sempre és un adjectiu (adjective phrase, o AP, en anglès) o 

un complement preposicional (prepositional phrase, o PP, en anglès). També podem distingir 

diferents tipus de construccions resultatives, com s’observa a (1) i (2).  

(1) The blacksmith hammered the metal flat 

(2) The lake froze solid 

Com s’ha esmentat abans, la construcció resultativa pot o no contenir un objecte (complement 

directe). Per tant, hi ha construccions resultatives transitives i intransitives. Una definició detallada 

de les construccions resultatives és la que va donar Beth Levin (1993:101), en la que aclareix que 

una oració resultativa és aquella en què el complement resultatiu (un adjectiu o un complement 

preposicional) descriu l’estat assolit (com a resultat de l’acció indicada pel verb) pel tema del 

sintagma nominal del qual es predica. 

A l’oració (1) observem que l’adjectiu flat ocupa la posició de RP. Aquí, el subjecte, the blacksmith, 

realitza una acció (to hammer sth.) sobre el complement directe, the metal, per tal d’obtenir la 

forma desitjada, flat, que és la result phrase. Observem ara l’exemple (2). En aquest exemple el 

subjecte (the lake) realitza una acció (freeze) no sobre un objecte o complement directe, sinó que és 

ell mateix qui pateix l’acció, de manera que s’obté oració resultativa intransitiva.  

L’objectiu d’aquesta tesi és identificar els diversos tipus de construccions resultatives que trobem a 

l’anglès, diferenciar-los i intentar establir un mètode de traducció al català per aquestes 

construccions. Per tal d’aconseguir-ho es revisarà la bibliografia publicada sobre les oracions 

resultatives en la llengua anglesa de diverses universitats de països de parla anglesa, així com 

d’universitats nacionals; i dos treballs de final de grau. Per la realització del corpus es farà ús del 

portal British National Corpus. El treball seguirà l’estructura de divisió de les construccions 

resultatives que van realitzar A. Goldberg i R. Jackendoff l’any 2004, titulat The English Resultative 

as a Family of Constructions, i publicat a la revista quatrimestral Language, de la Linguistic 

Society of America. 
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La principal motivació per la realització d’aquest treball és la manca de coneixement que es té sobre 

aquest tipus de construccions i, mitjançant una prèvia avaluació, intentar establir possibles 

construccions equivalents al català o propostes de traducció recurrents. Per tal d’estructurar 

correctament el treball, a la secció 2 s’analitzarà el significat i la semàntica de les oracions 

resultatives, a la secció 3 parlarem sobre la seva estructura sintàctica i les possibilitats de 

construcció, i a les seccions 4 i 5 s’analitzaran els possibles mètodes de traducció de les oracions 

resultatives, dividides per la categoria de verb que les regeixen, transitius o intransitius. Per acabar, 

a la secció 6, s’inclourà un corpus lingüístic d’exemples reals d’obres literàries amb la seva 

corresponent traducció (publicada, o realitzada per l’autor del treball) i una crítica a la traducció. 
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2. LA SEMÀNTICA DE LES RESULTATIVES 

2.1. Els esdeveniments semàntics 

Per assimilar completament el significat d’una oració resultativa, primer hem de distingir els 

diferents elements que la doten de significat. Una oració resultativa està formada per dues realitats o 

subesdeveniments. El primer, anomenat en anglès constructional subevent (d’ara en endavant, 

l’anomenarem en català subesdeveniment constructiu), traça la semàntica de l’oració (és a dir, X fa 

que Y passi a ser Z). El segon subesdeveniment que trobem en conjunció amb el subesdeveniment 

constructiu és el subesdeveniment verbal (en anglès, verbal subevent). El subesdeveniment verbal 

expressa el procés, el mode o el camí a través del qual s’assoleix el subesdeveniment constructiu. 

Aquesta relació l’expliquen així A. Goldberg i R. Jackendoff (2004): “[Una oració resultativa] és 

molt més que la simple conjunció entre subesdeveniment constructiu i subesdeveniment verbal. Per 

exemple, the blacksmith hammered the metal flat  no només vol dir que el ferrer va aplanar el 1

metall i li va donar cops amb el martell. Més aviat, els dos subesdeveniments estan relacionats: el 

ferrer va aplanar el metall gràcies als/a través dels cops del martell. ” Per tant, podem dir que, en la 2

majoria dels casos (veurem una excepció a la secció 5) el subesdeveniment verbal és el mitjà 

gràcies al qual el subesdeveniment constructiu ocorre. Recuperem ara l’oració (1): 

(1) The blacksmith hammered the metal flat 

En aquesta oració, els arguments són blacksmith, metal i flat. Per tant: 

• Subesdeveniment constructiu: X fa que Y passi a ser Z. BLACKSMITH CAUSE [METAL 

BECOME FLAT]. 

• Subesdeveniment verbal: procés pel qual s’assoleix el subesdeveniment constructiu. 

BLACKSMITH HAMMERS METAL. 

La relació entre els dos subesdeveniments existeix en la gran majoria de les oracions resultatives, 

tot i que hi ha alguns casos (que veurem als últims apartats del treball) en què no s’aplica. Cal 

comentar que la relació entre els dos subesdeveniments no és només de significat, sinó que també 

comparteixen els arguments de l’oració. Així, a (1), the blacksmith és l’agent als dos 

subesdeveniments, the metal és el pacient, i flat és la qualitat resultant al subesdeveniment 

 L’exemple del text original ha estat canviat per tal que s’adapti a l’exemple proposat en aquest treball, per evitar un 1

excés d’exemples i una possible confusió. 

 Cita traduida de l’original anglès per l’autor del treball2
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constructiu. A totes les oracions resultatives els subesdeveniments han de compartir dos arguments, 

i, en cas que es tracti d’una oració amb objecte implícit, un argument. En cas contrari es tractaria 

d’una oració agramatical. 

2.2. Host, o tema 

Per arribar a copsar el significat i el missatge d’una oració resultativa, A. Goldberg i R. Jackendoff 

(2004:537) van afegir un concepte semàntic més. Aquest concepte, que en anglès van anomenar 

host, designa l’element de l'oració que pateix el canvi d’estat o el desplaçament. D’ara endavant, 

per referir-nos a aquesta noció emprarem el terme tema. Per tant, en una oració com (1), el tema és 

the metal, ja que és l’element que pateix el canvi i passa a ser flat. Tot i així, hem de ser capaços de 

poder reconèixer el tema de l’oració per tal de realitzar una corrrecta traducció. Així, quan el tema 

es tracti del subjecte, el subesdeveniment constructiu consistirà simplement en un canvi d’estat o 

posició (com succeeix a la majoria d’oracions resultatives intransitives). En canvi, quan el tema 

sigui l’objecte de l’oració, el subesdeveniment constructiu consistirà en el subjecte causant el canvi 

o desplaçament del tema. Aquesta diferenciació de la posició del tema introdueix una nova 

possibilitat de classificació de les resultatives, que es comentarà més endavant, a la secció 3.1. 

2.3. Property vs. Path 

Generalment, les oracions resultatives poden classificar-se a través de diferents elements, però la 

primera noció a comentar és la diferència entre property resultative constructions i path resultative 

constructions.  

Les primeres, property resultative constructions o, en català, oracions resultatives de propietat són 

aquelles oracions resultatives en què a través del subesdeveniment constructiu el tema de l’oració 

arriba a assolir o a aconseguir la qualitat que expressa el sintagma resultatiu. Generalment, en 

aquest tipus d’oracions el sintagma resultatiu equival a un adjectiu en l’oració original, com a 

l’oració the lake froze solid, però també es pot donar el cas d’una oració resultativa de propietat que 

contingui un sintagma preposicional, com per exemple l’oració John broke the glass into pieces. 

Observem que en aquesta oració el tema, que és el got, pateix un canvi d’estat i passa a estar 

esmicolat. 
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En canvi, les path resultative construccions, en català, oracions resultatives de trajecte, són aquelles 

en què mitjançant el subesdeveniment constructiu el tema de l’oració travessa el camí o trajecte 

estipulat pel sintagma resultatiu. Quasi sempre les resultatives de trajecte contenen un sintagma 

preposicional amb la funció de sintagma resultatiu (the ball rolled down the hill), però hi ha alguns 

casos d’oracions resultatives de trajecte en què el sintagma resultatiu es tracta d’un adjectiu, 

normalment free o clear, com per exemple l’oració Mark broke free from jail.  
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3. LA SINTAXI DE LES RESULTATIVES 

3.1. Resultatives causatives i resultatives no causatives 

Un cop observada la noció del tema i les seves diverses posicions dins de les oracions resultatives, 

cal comentar una altra possibilitat de classificació d’aquestes oracions: les resultatives causatives i 

les resultatives no causatives. 

El primer grup, les resultatives causatives, inclou aquelles oracions en què el subjecte és la causa o 

el motiu pel qual el tema canvia d’estat o posició. D’aquesta definició extraiem que les resultatives 

causatives sempre seran oracions transitives. Tot i així, en aquest tipus d’oracions el tema no té per 

què ser sempre l’objecte. Existeix un tipus de resultatives causatives en què el subjecte és, a més de 

ser la causa, també el tema. Per exemple, a l’oració Bill followed the gravel path into the forest, Bill 

és tant la causa com el punt d’aplicació de l’acció, ja que no és el camí de pedres qui entra al bosc, 

sinó en Bill. A la secció 4 veurem més exemples d’aquests tipus de resultatives 

El segon grup, i en contraposició al primer, inclou aquelles oracions en què no hi ha un causant de 

l’acció. Les oracions no causatives sempre són intransitives, ja que no hi ha un objecte directe on 

pugui recaure l’acció empresa pel subjecte, però, com passa amb les oracions resultatives 

causatives, hi ha un cas que es pot tractar com a excepció. Són aquelles oracions intransitives en 

què el tema no és el subjecte, sinó que es tracta d’un objecte implícit a l’oració. A la secció 5 del 

treball veurem amb més detall alguns exemples sobre les resultatives intransitives. 

3.2. La restricció de l’objecte directe 

Com s’ha esmentat abans, les oracions resultatives són oracions que contenen subjecte, verb, poden 

contenir objecte, i el sintagma resultatiu que els hi dóna la propietat de resultatives. Prenent com a 

exemple l’oració (1), la seva sintaxi seria la següent:  

• The blacksmith hammered the metal flat 

NP(Subject) V NP(Object) XP(Result phrase) 

Si tenim en compte algunes variants que es poden produir, com la possibilitat de complement 

directe, o l’ús d’un complement preposicional en comptes d’un adjectiu, aquest exemple de sintaxi 

és el que més s’ajusta a totes les oracions resultatives. Beth Levin i Malka Rappaport Hovav (1995) 

van proposar una generalització per l’estudi i la formació de les oracions resultatives. Les lingüistes 
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defensaven que el sintagma resultatiu podia trobar-se predicat del sintagma nominal immediatament 

postverbal, però en cap cas del subjecte o d’un complement el·lidit. Van anomenar aquesta 

generalització la Restricció de l’Objecte Directe (ROD). 

Aquesta premissa ha estat qüestionada al llarg dels anys per diversos lingüistes (Williams, A.; 

Wechsler, S. 2005), argumentant que l’afirmació deixa fora totes aquelles resultatives construides a 

partir de verbs en forma passiva, inacusatius o inergatius. Tot i així, les dues lingüistes presenten 

explicacions sobre el compliment de la norma en aquests casos. La restricció de l’objecte directe es 

pot complir en aquests casos si prenem en consideració que el subjecte d’un verb en forma passiva 

deriva d’una oració activa on ocupava la posició d’objecte directe. Observem ara l’oració (3): 

(3) The floor was swept clean 

Com observem en aquest exemple, l'oració prové d’una construcció amb veu activa. Per tant, el 

subjecte de l’oració (3) és, subjacentment, un objecte directe. A les oracions amb un verb inacusatiu 

succeeix un fet similar. Tornem a observar l’exemple (2), recuperat com a (4): 

(4) The river froze solid 

Els verbs inacusatius, en anglès, són aquells verbs intransitius en què l’argument sintàctic extern (és 

a dir, el subjecte) no és un agent semàntic del verb, és a dir, no inicia, o no és responsable de l’acció 

indicada pel verb, sinó que es tracta d’un subjecte pacient. A l’oració (2) tenim un verb inacusatiu, 

freeze. Si observem la sintaxi de l’oració, podem afirmar que the river ocupa la posició de subjecte, 

però, com que es tracta d’un verb inacusatiu, podem considerar que, a més de ser el subjecte de 

l’oració, també és l’objecte subjacent en què recau l’acció del verb. D’aquesta manera es compliria 

la generalització de la restricció de l’objecte directe proposada per Levin i Rappaport Hovav. 

Les oracions amb verbs inergatius presenten una mica més de complicació. Entenem per verbs 

inergatius aquells verbs intransitius en què l’argument sintàctic extern és un agent semàntic del 

verb, però que, per la seva qualitat d’intransitius, no accepten objecte directe. En anglès, un 

exemple de verb inergatiu és run. El verb run requereix un agent extern que realitzi l’acció 

determinada pel verb, però no accepta cap tipus d’objecte directe. Com que els verbs inergatius no 

accepten objecte directe, no poden complir de cap manera la generalització de la restricció de 

l’objecte directe. Tot i així, Levin i Rappaport Hovav van proposar una solució per aquest tipus de 

verbs, basant-se en la noció que va introduir Simpson (1983) anomenada fake reflexive object. 

Aquest tipus de complement, que podríem anomenar en català fals objecte reflexiu, es pot entendre 
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com un recurs sintàctic per interpretar que l’oració resultativa està supeditada al subjecte del verb 

inergatiu, ja que el pronom reflexiu en qüestió és correferencial amb el subjecte. Prenem com a 

exemple l’oració (5): 

(5) *John ran to death 

Observem que no conté objecte directe, ja que run es tracta d’un verb inergatiu. Per tant, el 

complement resultatiu to death està supeditat al subjecte. Tot i així, segons la generalització ROD, 

aquesta oració no pot significar que en John va córrer fins a acabar exhaust, ja que en una oració 

resultativa el sintagma resultatiu no es pot predicar del subjecte. En canvi, observem ara (6): 

(6) John ran himself to death 

EN aquesta oració s’ha afegit el què Simpson anomenava fake reflexive object. Així, amb la inclusió 

del pronom reflexiu correferencial al subjecte, es compleix la generalització.  
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4. ORACIONS RESULTATIVES TRANSITIVES: DESCRIPCIÓ I ESTRATÈGIES DE 

TRADUCCIÓ 

En aquesta secció es descriuran els principals tipus d’oracions resultatives transitives i es discutiran 

diverses estratègies de traducció aplicables a aquestes oracions. Com s’ha comentat en l’inici 

d’aquest treball, les oracions resultatives transitives són aquelles que contenen un sintagma 

resultatiu que denota el canvi que pateix l’objecte directe. Per tant, el sintagma resultatiu modifica 

l’objecte directe, que a la vegada és un argument del verb. Observem l’oració (7): 

(7) John watered the tulips flat  

En aquesta oració observem que John és el subjecte de l’oració, the tulips constitueix el sintagma 

nominal que fa la funció de complement directe, supeditat al verb, i flat és el sintagma resultatiu 

que complementa a the tulips. L’anàlisi sintàctica de l’oració és la següent: 

NP(Subject) V NP(Object) AP(Result phrase) 

A l’hora de traduir al català les oracions resultatives transitives, tenim diverses opcions. La primera, 

optar per una oració subordinada de finalitat, com per exemple En John va regar les tulipes fins a 

ofegar-les. Tot i així, aquest tipus de solució pot donar pas a una construcció poc idiomàtica en 

català. Prenem ara com a exemple l’oració (8): 

(8) Mary licked her fingers clean.  

Si optem per traduir aquesta oració mitjançant una subordinada de finalitat, el resultat seria La Mary 

va llepar-se els dits fins a deixar-los nets. Com podem observar, aquesta traducció dóna resultat a 

una construcció no gaire idiomàtica del català. Per tant, introduïm la segona opció a l’hora de 

traduir oracions resultatives transitives: seguir un procés de transposició, és a dir, transformar en 

verb el significat expressat pel sintagma resultatiu. Una possible traducció per transposició seria la 

Mary va netejar-se els dits amb la llengua, o la Mary va netejar-se els dits llepant-los. Així, 

invertint el sintagma resultatiu i el verb, i mitjançant un complement circumstancial de mode, 

obtenim una construcció més idiomàtica en català. També cal dir que, tot i que el resultat s’adapta 

més a la llengua catalana, amb aquesta construcció es perd la noció de resultat o destí que implica 

una construcció resultativa anglesa. 

Una altra opció per traduir les oracions resultatives transitives al català és optar per la construcció 

adverbial consecutiva tant… que. Com que les oracions resultatives en anglès expressen un canvi 

d’estat o un desplaçament, una construcció consecutiva seria encertada i mantindria el significat de 
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l’oració al català. Observem ara l’exemple (9a) i una possible traducció mitjançant la construcció 

adverbial consecutiva a (9b): 

(9) a. The cop thrashed the thief senseless 

b. El policia va sacsejar tant el lladre que va deixar-lo inconscient 

Fins ara els tres exemples d’oracions resultatives transitives que hem observat pertanyen al grup de 

resultatives de propietat, és a dir, expressen un canvi en la naturalesa del tema, i no un 

desplaçament. Així, per traduir les oracions resultatives de trajecte haurem d’emprar altres recursos 

sintàctics diferents que els que emprem amb les resultatives de propietat. Vegem ara els següents 

exemples i les seves possibles traduccions: 

(10) a. Mark threw the ball down the hill  

b.  En Mark va llençar la pilota daltabaix del turó 

(11) a. Bill followed the road into the forest 

b.  En Bill va seguir el camí cap al bosc 

Aquí tenim dues oracions resultatives de trajecte. Semànticament, el que expressa aquest tipus 

d’oració és un desplaçament del tema denotat pel verb. Per tant, una subordinada de finalitat o un 

sintagma adverbial consecutiu no tindrien sentit en una traducció d’aquesta oració, ja que no s’està 

produint cap canvi en l’estat o la naturalesa del tema. Així, la construcció sintàctica més adequada 

per traduir aquest tipus de resultatives al català seria un complement circumstancial de lloc, que 

quasi sempre es tractarà d’un sintagma preposicional.  

4.1. Resultatives transitives seleccionades i no seleccionades 

A dins de la categoria de les oracions resultatives transitives podem trobar una distinció. Aquesta 

distinció és merament semàntica i no afecta la sintaxi del text original, ni a la de la traducció al 

català. Tot i així, cal saber-les diferenciar i els motius pels quals es diferencien. La distinció fa 

referència a l’objecte directe i la dependència de la construcció resultativa per aparèixer 

complementant un verb en concret. El primer tipus són les oracions anomenades selected transitive 

resultatives, en què el complement directe està seleccionat pel verb independentment de la 

construcció resultativa, i podria funcionar com a objecte directe d’aquest verb si es tractés d’una 
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oració transitiva normal. L’exemple (11), així com els exemples (7), (8), i (9) corresponen a aquest 

tipus: 

(12) Bill broke the bathtub into pieces 

•  Bill broke the bathtub 

L’altre tipus, per contra, el conformen aquelles oracions en què l’objecte directe depèn directament 

de la construcció resultativa, i, per tant, és agramatical emprar dit objecte directe amb el mateix 

verb en una oració transitiva normal, ja que manca concordança semàntica. Es coneixen pel nom de 

unselected transitive resultatives. L’oració (12) és un exemple d’aquest tipus:  

(13) They drank the pub dry 

• *They drank the pub 

4.2. Resultatives transitives amb subjecte tema 

En estudis més recents de les construccions resultatives (Rappaport Hovav, Levin 2001:770) s’han 

observat un seguit de construccions resultatives transitives que, tot i mantenir l’objecte directe, el 

complement resultatiu està predicat del subjecte, sobretot amb verbs com follow. Això suposa una 

clara violació de la generalització afirmada per Levin i Rappaport Hovav sobre la restricció de 

l’objecte directe. Tot i això, les dues lingüistes proposen una solució semàntica per tal que es 

mantingui la restricció de l’objecte directe. Defensen que, encara que sembli aparent, el 

complement resultatiu no està predicat del subjecte, sinó de l’objecte, tot i que la relació semàntica 

subjecte-objecte permet interpretar que modifica el subjecte. Per aclarir aquest fenomen, observem 

els següents exemples i les seves possibles traduccions al català: 

(14) a. The wise men followed the star out of Betlehem 

b.  Els reis mags van sortir de Betlem seguint l’estrella 

(15) a. John danced mazurkas across the room 

b.  En John ballava masurques per tota l’habitació 

(16) a. We drove Highway 6 from beginning to end 

b.  Vam conduir per l’autopista 6 des del principi fins al final 
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Tot i que en anglès presenten un problema de comprensió a causa de la concordança sintàctica, a 

l’hora de traduir aquestes oracions al català no suposen més complicació que les resultatives de 

trajecte. En anglès, aquestes oracions sempre estan complementades per un sintagma preposicional, 

per tant, sempre indiquen un desplaçament. En traduir-les, quasi sempre podrem emprar la 

construcció de complement circumstancial de lloc. Tot i així, hi ha algunes estructures en què un 

circumstancial de lloc no dóna un resultat satisfactori, com ocorre a (14). Una traducció com Els 

reis mags van seguir l’estrella cap a fora de Betlem no és gaire idiomàtica en català si la comparem 

amb l’ús del gerundi de la traducció proposta.  
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5. ORACIONS RESULTATIVES INTRANSITIVES: DESCRIPCIÓ I ESTRATÈGIES DE 

TRADUCCIÓ 

En aquesta secció es tractaran les oracions resultatives formades amb verbs intransitius i 

s’analitzaran diversos processos de traducció aplicables a aquestes oracions. Les oracions 

resultatives intransitives són aquelles oracions que, tot i ser intransitives i, per tant, mancar un 

objecte directe, contenen un complement resultatiu que es troba immediatament després del verb. 

Aquest aclariment pot resultar confús i xoca directament amb la generalització de la restricció de 

l’objecte directe, però, com s’ha comentat abans, hi ha diverses visions semàntiques i sintàctiques 

de les oracions que permeten ajustar-les a la generalització. En anglès, les oracions resultatives 

intransitives estan compreses per un subjecte, un verb, i el complement resultatiu. Aquestes 

oracions, generalment, expressen un canvi d’estat o posició en el subjecte, que és l’argument que 

actua com a tema del complement resultatiu. Per poder identificar millor les oracions resultatives 

intransitives i poder-ne analitzar el procés de traducció, en aquesta secció es divideixen segons el 

tipus de verb que les regeixen. 

5.1. Resultatives intransitives amb verbs passius 

Les oracions resultatives intransitives amb verbs passius suposen el primer impediment per la 

generalització de la restricció de l’objecte directe. Com ja s’ha comentat abans, hi ha diverses 

visions per poder fer entrar aquestes oracions en la generalització de la restricció de l’objecte 

directe. Vegem alguns exemples d’oracions resultatives amb verbs passius: 

(17) The floor was swept clean of debris 

(18) The door was swung open 

(19) The grassland has been eaten bare by the goats 

A l’hora de traduir les resultatives intransitives amb verbs passius podem optar per la impersonalitat 

en català. Normalment, quan ens topem amb una oració anglesa en veu passiva, en desconeixem 

l’agent, per tant, la millor opció seria emprar un verb en forma reflexiva. Per exemple, una 

traducció de (20) seria es va netejar tota la brutícia del terra. Per l’oració (21), una traducció com 

l’anterior també seria adequada, com la porta va obrir-se de bat a bat. En canvi, en l’oració (22) de 

la qual en coneixem l’agent, la solució més satisfactòria en català seria tornar a la veu activa. Una 

traducció possible seria Les cabres van devorar la gespa del camp.  
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Observem que, en aquests tres exemples, a part de l’ús de la veu impersonal, també es produeix una 

verbalització del complement resultatiu, és a dir, l’element semàntic que en anglès ocupa la posició 

de complement resultatiu s’ha utilitzat en català com a verb principal de l’oració. Com succeeix 

amb les oracions transitives, aquesta solució comporta una pèrdua de la noció de resultat o destí que 

dota les oracions resultatives de la seva qualitat, però és la que ofereix el resultat més satisfactori 

envers les resultatives amb veu passiva. 

5.2. Resultatives intransitives amb verbs inacusatius 

Com hem comentat en la secció de la sintaxi de les resultatives, hi ha un tipus de verbs intransitius, 

els inacusatius, que tot i no regir un complement directe, poden contenir un complement resultatiu 

supeditat, aparentment, al subjecte. Per definició, un verb inacusatiu és un verb intransitiu el 

subjecte del qual no és un agent semàntic, sinó pacient; és a dir, tot i ser el subjecte no inicia o no és 

responsable de l’acció del verb. Per exemple, alguns verbs anglesos que tenen aquesta categoria són 

die i fall. N’hi ha d’altres, però, que segons els arguments que l’acompanyin poden funcionar com a 

verbs inacusatius, com ara break, freeze o swing. Observem ara alguns exemples:  

(20) The river froze solid 

(21) The door burst open 

(22) The prisones starved to death 

(23) The bottle broke open 

El procés de traducció més idoni és fer ús de la forma reflexiva dels verbs, així, per a (23) una 

traducció adequada seria el riu va gelar-se. De la mateixa manera, per a (24) i (26) unes bones 

propostes de traducció serien la porta va obrir-se de cop i l’ampolla va trencar-se. Observem que 

l’ús de la forma reflexiva és gramatical i correcte en català quan el subjecte es tracta d’un element 

inanimat, o sense voluntat pròpia. En canvi, quan es tracta d’un ésser viu conscient, aquesta solució 

és menys satisfactòria, com succeiria a (25). En canvi, una traducció com els presoners van morir 

de gana, amb veu activa i concordança de gènere i nombre, dóna resultat a una solució correcte. 

L’ús de la forma reflexiva del verb morir, en aquesta oració, resultaria un pleonasme. 
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5.3. Resultatives intransitives amb verbs inergatius 

Com hem comentat abans, els verbs intransitius en anglès poden dividir-se en inacusatius i en 

inergatius. A l’apartat anterior hem vist les possibles construccions resultatives amb verbs 

inacusatius i les seves possibilitats de traducció. Tot i que difereixen una mica d’aquelles oracions 

resultatives amb verbs inergatius, les tècniques de traducció són similars. En anglès, són verbs 

inergatius aquells que tracten l’argument extern del verb (subjecte) com un agent del verb, és a dir, 

com a iniciadors o causants de l’acció descrita pel verb. Tot i així, per la seva qualitat d’intransitius, 

no poden portar un objecte directe. Ja hem explicat abans com, mitjançant la teoria proposada per 

Simpson (1983a) anomenada fake reflexive object, o fals objecte reflexiu, es pot afegir un pronom 

reflexiu a l’oració que sigui correferencial al subjecte, per així supeditar l’oració resultativa del 

pronom reflexiu en posició d’objecte directe. D’aquesta manera es manté la generalització de Levin 

i Rappaport Hovav. Observem alguns exemples d’oracions resultatives amb verbs inergatius:  

(24) Poor Sam coughed himself into an haemorrage 

(25) That riddle made him think himself into a nervous breakdown 

(26) He made himself exhausted 

Veiem que aquestes tres oracions contenen el pronom reflexiu necessari per que els verbs inergatius 

puguin formar una construcció resultativa. A l’hora de pensar una proposta de traducció per 

aquestes oracions observem que la construcció adverbial consecutiva que hem proposat abans per 

les oracions resultatives transitives encaixa amb aquest tipus d’oracions i dóna resultat a una 

traducció satisfactòria. Així, una traducció adequada per (27) seria el pobre Sam va tossir tant que 

va patir una hemorràgia interna. La construcció tant…que expressa el sentit de temporalitat i 

transcurs en el temps que comporta la resultativa anglesa. Tot i així, una traducció emprant una 

oració subordinada de finalitat també mantindria el sentit de l’oració, però en algunes ocasions 

caldria parafrasejar una mica el text original. Per exemple, una traducció de (28) emprant una 

subordinada de finalitat seria l’endevinalla el va fer pensar fins a patir una crisi nerviosa. 

L’exemple (29) presenta més complicació. Tenim una oració amb verb inergatiu en què no trobem 

un verb d’acció i un auxiliar com a l’exemple (28). Per poder construir una oració subordinada de 

finalitat o una adverbial consecutiva necessitaríem més informació, com la causa que desencadena 

l’estat al qual arriba el subjecte. Per tant, a l’hora de realitzar una traducció al català haurem de 

prescindir de la noció de temporalitat, i presentar una oració transitiva corrent, com seria va acabar 

!15



exhaurit. Cal remarcar que el verb emprat a la traducció ja té una noció de finalitat o conseqüència, 

però la sintaxi de l’oració no ho reflecteix.  

5.4. Resultatives intransitives amb tema implícit 

Hi ha certs tipus de verbs en anglès, com els verbs d’emissions corporals o d’emissions de 

substàncies (spit, sweat, bleed, urinate) i verbs d’ingesta (eat, drink, devour), que poden formar 

oracions resultatives sense objecte directe present a l’oració. Vegem alguns exemples:  

(27) John spit/urinated out of the window 

(28) The criminal bled to death 

(29) Indian people eats off the floor 

Com podem observar, aquests exemples es tracten d’oracions resultatives, ja que semànticament 

observem un tema que travessa una línia espai-temporal per arribar al destí marcat per l'oració 

resultativa. Tot i així, en aquestes oracions no apareix l’entitat que pateix el canvi, i aquest fet xoca 

amb la generalització de la restricció d’objecte directe. Això succeeix perquè aquests tipus de verbs 

inclouen en el seu significat l’entitat que pateix el canvi, ja que són verbs específics. Per tant, 

l’objecte directe es troba implícit en l’oració. Tots estem d’acord que només es pot sagnar sang, o 

només es pot orinar orina. Tanmateix, aquestes oracions són, a causa de la seva sintaxi, difícils de 

reconèixer a primera vista com a oracions resultatives, ja que manquen el tema del qual depèn el 

complement resultatiu. Per tant, a l’hora de fer una proposta de traducció al català, també perdrem 

la noció de trajecte espai-temporal. Així, una traducció adequada de (30) es realitzaria amb un 

complement circumstancial de lloc i el verb en pretèrit imperfet, en John va escopir/pixar per la 

finestra. En canvi, per a l’exemple (31) podem emprar el mètode de transposició, i verbalitzar el 

complement resultatiu. Obtindriem l’oració el criminal va morir dessagnat. Observem que emprant 

una subordinada de finalitat (el criminal va sagnar fins a morir) l'oració catalana quedaria estranya i 

poc idiomàtica, tot i ser gramatical. Amb l’oració (32) ocorre el mateix que amb la (30), però en 

present: els indis mengen al terra. 
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5.5. Way-construction 

Observem el següent exemple d’oració resultativa intransitiva amb verb inacusatiu, comparat amb 

un dels primers exemples que hem emprat, repetit aquí com a (31): 

(30) a. The wagon creaked through the tunnel 

 b. El vagó grinyolava a través del túnel 

(31) a. The ball rolled down the hill 

 b. La pilota va rodar daltabaix del turó 

Com podem observar, en l’oració (30) el subesdeveniment verbal és el subjecte emprenent l’acció 

expressada pel verb (el vagó grinyolava), i el subesdeveniment constructiu és el subjecte travessant 

el camí expressat pel complement preposicional (el vagó va a través del túnel). Tot i així, aquest 

exemple xoca amb l’exemple (31) i amb tots els casos contemplats fins ara, ja que el 

subesdeveniment verbal no és el mitjà gràcies al qual el subesdeveniment constructiu ocorre, com a 

(31), on rodar és el mitjà pel qual la pilota es mou daltabaix el turó, sinó que, en canvi, el moviment 

és el que causa l’emissió del so. Per tant, es tracta més d’una relació de resultat entre els 

esdeveniments que no pas de mitjà. Observem ara els següents tres exemples agramaticals de 

l’anglès: 

(32) The car honked down the road 

(33) The trolley sparkled through the tunnel 

(34) Jane whistled past the house 

Aquestes oracions són agramaticals perquè, tot i estar construïdes com a resultatives, no impliquen 

ni relació de mitjà ni de resultat. Tot i així, els subesdeveniments d’aquestes oracions es poden 

combinar amb l’ús de la way-construction. D’aquesta manera adopten un sentit de simultaneïtat en 

comptes de causalitat, com observem als següents exemples: 

(35) The car honked its way down the road 

(36) The trolley sparkled its way through the tunnel 

(37) Jane whistled her way past the house 
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Com podem observar, aquests tipus d’oracions es construeixen sempre amb verbs d’emissió de so i, 

amb menys freqüència, d’emissió de llum. Amb la inclusió de la partícula way, s’aconsegueix 

simultaneïtat entre els subesdeveniments. A l’hora de traduir aquestes oracions al català, podem 

conserva aquesta simultaneïtat mitjançant oracions subordinades amb funció de complement 

circumstancial de temps, introduïdes per la preposició mentre. Així, unes possibles traduccions 

serien (35) el cotxe va fer sonar la botzina mentre passava per la carretera, (36) el tramvia feia 

saltar espurnes mentre passava pel túnel, i (37) la Jane xiulava mentre passava per la casa. A part 

d’aquestes construccions, també es podrien traduir mitjançant l’ús de gerundis introduïts per la 

partícula tot, com per exemple la Jane xiulava tot passant per la casa. Tot i que aquesta construcció 

és correcte, és més pròpia del llenguatge col·loquial.  
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6. CORPUS LINGÜÍSTIC D’EXEMPLES I TRADUCCIONS 

En aquesta secció analitzarem diversos exemples reals de la literatura anglesa. Hi trobem diversos 

fragments de llibres escrits en anglès i publicats entre finals del s. XIX i principis del XXI, i un 

fragment d’un guió d’una pel·lícula. Les traduccions propostes han estat realitzades per l’autor del 

treball. Amb la realització del corpus hem pogut comprovar que, tot i que al cos del treball hem 

pogut proposar construccions sintàctiques més o menys equivalents a la construcció resultativa, la 

traducció d’aquesta es troba normalment supeditada al context on es troba. Trobem la oració 

resultativa ressaltada en negreta dins del fragment en qüestió. 

1. The talented Mr. Ripley:  

Tom had noticed him five minutes ago, eyeing him carefully from a table, as if he weren’t quite 

sure, but almost. He had looked sure enough for Tom to down his drink in a hurry, pay and get 

out. 

• Traducció: 

En Tom l’havia vist feia cinc minuts, mentre l’home el mirava de reüll amb compte des d’una taula, 

com si no n’estigués del tot segur, però suficientment segur com per què en Tom s’acabés la beguda 

ràpidament, pagués i sortís.  

• Comentari: 

En aquest fragment observem una resultativa transitiva que empra el sentit figurat del verb down, 

que pren el significat de “beure una beguda, o fer baixar una beguda”. Com que la construcció 

resultativa apareix condicionada per l’ús d’aquest sentit figurat, a l’hora de traduir-ho al català, com 

que perdem el sentit figurat, també perdem la resultativa. Així, la resultativa original es troba 

expressada a la traducció amb l’ús d’un adverbi de mode, que expressa com es beu la beguda en 

Tom. 

2. The talented Mr. Ripley:  

He had a talent for mathematics. Why in the hell didn’t they pay him for it, somewhere? Tom 

realized that all his muscles had tensed, that the matchover in his fingers was mashed sideways, 

nearly flat. 
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• Traducció: 

Tenia un talent especial per les matemàtiques. Per què no trobava un lloc on paguessin per aquest 

talent? En Tom va adonar-se que tenia tots els músculs en tensió i que la caixeta de llumins que 

tenia entre les mans estava esclafada cap a un costat, quasi plana. 

• Comentari:  

En aquest fragment observem una oració resultativa amb verb passiu que, transformada en veu 

activa seria Tom mashed the matchover sideways, nearly flat. Observem que tot i tenir un verb 

passiu, es tracta d’una resultativa transitiva. Com que es troba en temps passat, a l’hora de traduir-la 

al català no es pot mantenir el canvi d’estat expressat en l’oració original, sinó que s’expressa l’estat 

final sense implicar el canvi.  

3. The talented Mr. Ripley: 

It was one of the few times that he had felt pleased with himself. He out a hand into Bob’s glutted 

closet and thrust the hangers agressively to right and left to make room for his suit. Then he 

went into the bathroom.  

• Traducció: 

Era una de les poques vegades de la seva vida en què s’havia sentit satisfet amb ell mateix. Va ficar 

la mà a l’armari desendreçat d’en Bob i va apartar amb força els penjadors cap a dreta i esquerra per 

fer-hi lloc pel seu vestit. Després va entrar al lavabo.  

• Comentari: 

Aquesta oració resultativa, en tractar-se d’una transitiva, manté molt millor el sentit de trajecte o 

moviment que expressa el text original. A més, el significat de l’oració es pot mantenir molt bé 

gràcies a l’expressió equivalent catalana.  

4. The Hateful Eight: 

PEOPLE INSIDE 

Kick it open! 

John Ruth kicks the front door open —the wind from outside whips into the room— John Ruth 

and Domergue step quickly inside, Ruth slams the door shut behind him —cutting off the wind— 

only to see there’s no lock door. 
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PEOPLE INSIDE 

You gotta nail it shut! 

There’s a hammer and nails by the door! 

Hold it shut! 

So as Domergue holds the wind battered door closed, John Ruth picks up the hammer, grabs some 

nails, and begins pounding them into a piece of wood on the door. 

[…] 

BLONDE LITTLE MAN 

(Speaking with an English accent) 

Good heavens, a woman out in this white hell. You must be frozen solid. 

• Traducció: 

GENT A DINS 

D’una puntada! 

John Ruth obre la porta d’una puntada de peu. El vent de fora udola per l’habitació. John Ruth i 

Domergue entren ràpidament, Ruth tanca la porta d’un cop, tallant el vent, només per veure que no 

hi ha pany.  

GENT A DINS 

L’has de tancar amb claus! 

Hi ha un martell i claus al costat! 

Tanca-la! 

Mentre Domergue manté tancada la porta, assetjada pel vent, John Ruth agafa el martell, uns quants 

claus, i comença a clavar-los a una peça de fusta a la porta. 

[…] 

HOME PETIT I ROS 

(parlant amb accent britànic) 

Déu meu, una dona en aquest infern blanc. Deus estar congelada. 

• Comentari: 

En aquest fragment observem l’ús de cinc construccions resultatives diferents. Val a dir que, al 

tractar-se d’un guió d’una pel·lícula, les traduccions del diàleg s’han realitzat d’acord amb les 

convencions de doblatge. És per això que, a la primera resultativa, la traducció obvia el verb i 
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expressa només el mode d’acció i no l’acció en si. El mateix passa amb les dues últimes, en català 

s’utilitzen expressions que no expressen un trajecte o una continuïtat, construïdes amb verbs en 

present i complements circumstancials de mode. En canvi, les dues resultatives que apareixen a les 

acotacions, com que no estan condicionades pels requeriments del doblatge, poden presentar una 

sintaxi més propera a la resultativa anglesa, mitjançant l’ús de dos complements circumstancials de 

mode.  

5. Alice’s Adventures on Wonderland: 

Alice started to her feet, for it flashed across her mind that she had never before seen a rabbit with 

either a waistcoat-pocket or a watch to take out of it, and, burning with curiosity, she ran across the 

field after it, and was just in time to see it pop down a large rabbit-hole under the hedge. 

• Traducció:  

L’Alícia va aixecar-se de sobte, quan va adonar-se que mai abans havia vist un conill amb armilla o 

rellotge de butxaca i, encuriosida, va perseguir-lo a través de camp, just per veure’l precipitar-se a 

través d’una llodriguera ampla als peus de la bardissa. 

• Comentari: 

Aquesta oració es tracta d’una resultativa intransitiva que expressa un canvi de posició del tema, 

que és el conill. En català s’ha mantingut la noció de trajecte mitjançant un complement 

circumstancial de lloc introduït per la locució preposicional a través de. En aquesta oració trobem 

una dificultat en la traducció del verb, ja que en anglès el verb pop té un significat estàtic, d’un 

objecte que explota a causa d’una pressió interna. Aquí s’empra el verb en sentit figurat, implicant 

un desplaçament, com si el conill s’esfumés pel forat. 

6. The Name of the Wind: 

The room was full of the low murmur of conversation, punctuated by laughter and the metallic 

sound of spoons and forks craping against the tin trays. Simmon steered me to the back corner of 

the long room. 

• Traducció: 

La sala era plena d’un xiuxiueig constant, esquitxat pels riures i el so metàl·lic de la coberteria 

fregada contra els plats d’estany. En Simmon va guiar-me fins a la cantonada posterior de la llarga 

sala.  
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• Comentari: 

En aquest fragment tornem a observar una resultativa de trajecte, aquest cop transitiva. El tema de 

la resultativa, és a dir, l’objecte directe, és un pronom personal que fa referència a la veu narrativa. 

Al tractar-se d’una transitiva de trajecte, la millor opció a l’hora de traduir-la és fer ús d’una 

subordinada de finalitat, introduïda per la preposició fins.  

7. The Name of the Wind: 

“I’ll be damned”, he said. “Two times in one day. To what do I owe the honor?” 

“I think you know,” I grumbled and pushed my way inside the cell-like little room. I leaned my 

lute case against a wall and fell into a chair. “Kilvin has banned me from my work in the shop.” 

• Traducció: 

—Quina sorpresa —va dir—. Dues vegades en un dia. A què dec l’honor? 

—Crec que ja ho saps —vaig entrar a l’habitació arrossegant-me i rondinant, vaig recolzar la funda 

del llaüt contra una paret i vaig deixar-me caure a una cadira—. En Kilvin m’ha prohibit seguir 

treballant al taller. 

• Comentari:  

En aquest fragment observem dos tipus diferents de resultatives. La primera es tracta d’una oració 

que empra la way-construction, element mitjançant el qual aconsegueix que els dos 

subesdeveniments tinguin una relació de simultaneïtat en comptes de causalitat. En aquest cas la 

millor opció de traducció és l’ús del gerundi, forma verbal que expressa simultaneïtat temporal 

entre dues accions, en aquest cas, entrar a l’habitació i el mode d’entrar-hi. 

La segona resultativa es tracta d’una resultativa amb verb inacusatiu. Tot i això, aquest verb no 

expressa inacusativitat en aquest fragment, ja que el protagonista es deixa caure voluntàriament a la 

cadira. Per tant, la millor opció de traducció és l’ús de la forma reflexiva del verb. 

8. Alistair Mclean’s golden girl: 

Then he was up and levering the round boulder free, not listening it crash down the mountain, 

doubting if the attackers would hear or see —and, if they did, whether they would be persuaded that 

it was his own body tumbling— but it was one extra little chance that cost him only a few seconds. 

• Traducció: 

Va aixecar-se i va fer palanca per deixar caure la roca, sense escoltar-la rebotar pel vessant de la 

muntanya, dubtant si els atacants ho veurien o sentirien i, en aquest cas, si es creurien que era el seu 

propi cos rodolant, però era una petita oportunitat més que només va costar-li pocs segons. 
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• Comentari: 

En aquest fragment trobem dues oracions resultatives seguides, les dues transitives. La primera, 

però, expressa un canvi d’estat sobre el tema. Tot i que una traducció emprant una subordinada 

adverbial de finalitat (va fer palanca fins a alliberar la roca) també seria correcte en aquest cas, 

crec que l’ús de la preposició causal expressa millor el missatge del text.  

La segona oració, immediatament posterior a la primera, expressa el trajecte que pateix la roca 

després de patir el canvi d’estat. En aquest cas concret la millor opció és optar per l’ús en present 

del verb i un complement circumstancial de lloc, ja que fa palesa la consecució immediata d’accions 

expressades a l’original. 

9. Armada: 

So they risked all, and late one night when she heard a low whistle she rose from her straw pallet 

in the lower scullery and crept out of the house; and when Tristram had climbed over the wall, 

she gave herself to him there on the midnight grass with the summer moon blazing down. 

• Traducció: 

I així van arriscar-ho tot, i una nit, cap al tard, quan va sentir un xiulet dèbil, va aixecar-se del seu 

llit de palla a l’habitació annexa a la cuina i va sortir silenciosament de la casa, i quan en Tristram 

va haver saltat el mur, va entregar-se a ell a la gespa sota la llum de la lluna de mitjanit. 

• Comentari: 

En aquest fragment observem una resultativa amb verb inergatiu. L’oració expressa el trajecte patit 

pel tema (la narradora) i el mode de realitzar el trajecte. En català, l’opció més viable per expressar 

el significat del verb creep en aquesta oració (literalment, arrossegar-se, però en aquest context fa 

referència a moure’s sense fer soroll) és fer servir un adverbi modal, per fer palesa la noció de mode 

de realitzar l’acció. 

10. Captain Pugwash and the huge reward: 

Armed with sticks and bottles and bare fists the sturdy folk of Sinkport made short work of their 

opponents, and Aunt Clarabel herself ended the contest by knocking Cut-throat Jake senseless 

with a rolling-pin.' Now! Into the jailhouse with the lot of' em!’ 

Traducció: 

La robusta gent de Sinkport, armats amb pals i ampolles i punys nus, van enllestir els seus 

contrincants ben ràpid, i la mateixa tieta Clarabel va finalitzar la baralla amb Sagnant Jake deixant-

lo inconscient amb un corró. —Ara! Fiqueu-los tots al calabós! 
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• Comentari:  

Aquest fragment ens presenta una oració resultativa amb un verb en gerundi que constitueix la 

subordinada d’una oració principal. Aquesta resultativa expressa un canvi d’estat sobre el tema, 

Jake. La traducció manté l’ús del gerundi formant un complement circumstancial de mode, que 

resulta la millor opció per mantenir el significat de simultaneïtat de l’oració anglesa. 

11. Murder umprompted: 

Charles had developed a new theory about the director's passion for working so hard. As well as 

giving him moral ascendancy over the rest of the company, driving himself to exhaustion might 

also cloud critical judgement, so that comments would be made on the effort that had gone into the 

show rather than on its quality. 

• Traducció: 

En Charles havia desenvolupat una nova teoria sobre la passió del director per treballar 

intensament. A part de fer-lo sentir moralment superior a la resta de la companyia, el fet d’acabar 

defallit també podia afectar les crítiques, de manera que els comentaris fessin referència a 

l’espectacle muntat més que a la qualitat obtinguda.  

Comentari: 

En aquest fragment l'oració resultativa fa la funció de subjecte dins de l’oració principal. Tot i que 

l’oració en si expressa el canvi d’estat present en les resultatives, l’oració es pren en conjunt com un 

sol succés que actua de subjecte. La traducció proposada manté la noció de canvi d’estat amb l’ús 

del verb acabar i s’ha mantingut la funció de subjecte mitjançant l’ús de la partícula el fet. 
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7. CONCLUSIONS 

En aquest treball hem disseccionat tots els tipus d’oracions resultatives i les hem classificat segons 

els verbs que les regeixen. Hem conclòs que una oració resultativa és molt més que una conjunció 

d’esdeveniments, és una relació de mitjà entre els esdeveniments i, en alguns casos, de resultat. I, 

com a objectiu final del treball hem proposat algunes estructures sintàctiques per realitzar la 

traducció al català d’aquestes oracions. L’elaboració del treball ha estat lenta i feixuga, plena de 

conceptes nous i d’altres de desconeguts però, tot i això, ha resultat un treball enriquidor que m’ha 

donat una visió molt més ampla i una comprensió de la lingüística anglesa que abans no disposava. 

Entrant més en matèria, després d’analitzar les oracions resultatives concloem que es poden 

construir amb verbs tant transitius com intransitius, que la partícula resultativa en anglès sempre 

serà un adjectiu o un complement preposicional i, a partir de la restricció de l’objecte directe, que 

aquesta partícula sempre ha d’estar regida per un objecte subjacent. 

Pel que fa a les resultatives transitives, en tenim de dos tipus: regulars, en què l’objecte directe és el 

tema, i resultatives transitives amb subjecte tema. Després d’analitzar diverses possibilitats, hem 

conclòs que les millors opcions per traduir-les a català són les subordinades de finalitat i les 

adverbials causatives, ja que mantenen millor la noció de trajecte i fi. Tot i així en casos en què no 

és possible emprar aquestes construccions, haurem de valer-nos amb complements circumstancials 

de lloc o mode. 

A la secció següent hem analitzat les resultatives intransitives, exposant que s’han de tractar segons 

el tipus de verb que les regeixin, sigui passiu, inacusatiu, o inergatiu. Tant per les oracions amb 

verbs passius com les oracions amb verbs inacusatius, l’opció que dóna resultats més satisfactoris és 

l’ús de formes reflexives del verb, per expressar la impersonalitat, tot i que normalment es perd la 

noció de resultat. En canvi, per les oracions amb verbs inergatius podem emprar els mateixos 

mètodes de traducció que amb les transitives, per així mantenir millor la noció resultativa al català. 

A l’última secció d’aquest treball hem presentat un corpus d’exemples reals de la literatura anglesa 

amb una proposta de traducció i un comentari de les traduccions i els processos emprats. En aquesta 

secció hem pogut contrastar i corroborar totes les solucions proposades a la resta del treball, i 

aplicar-les per així poder presentar textos no només correctes, sinó acurats. 

Després d’observar detalladament tots aquests casos, podem extreure la conclusió final que, tot i 

que a vegades la sintaxi catalana ens permet expressar aquesta noció de procés i resultat que implica 
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una oració resultativa en anglès, normalment hem de prescindir d’aquesta noció en favor de 

complements circumstancials o modismes equivalents. 
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