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El pas del llatí a les llengües romàniques va suposar un canvi en la manera de codificar 

els esdeveniments. Aquest canvi s’ha posat en relació amb la distinció tipològica 

establerta per Talmy (1985, 2000). Així, se sol considerar que el naixement de les llengües 

romàniques va comportar el pas d’un sistema de marc satèl·lit (el llatí) a un sistema de 

marc verbal (el romànic) (Bartra i Mateu 2005; Acedo-Matellán 2006; Acedo-Matellán i 

Mateu 2009, 2013). Partint de les investigacions fetes a Gibert-Sotelo (2017a, 2017b, en 

premsa) i a Gibert-Sotelo i Pujol-Payet (2020), en aquesta conferència s’analitzaran els 

patrons derivatius que permeten formar verbs per prefixació i per sufixació, ja que tant 

els primers com els darrers han experimentat canvis pel que fa al tipus de base que 

incorporen i la seva interpretació (Crocco Galèas i Iacobini 1993; Iacobini 2010; Pujol 

Payet 2017). Es mostrarà que, en ambdós casos, s’observa una clara tendència evolutiva 

a posar el focus en la Trajectòria i el Fons (patró de marc verbal) en lloc de posar-lo en la 

Manera (patró de marc satèl·lit). 
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