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Resum 

 

Les perífrasis verbals modals són un tipus de construcció que exemplifiquen molt bé el 

contínuum entre lèxic i gramàtica ja que tenen un cert grau de gramaticalització (Garachana 

2017, Hopper & Traugott 2003, Lehmann 2002, Sentí 2017). Des d’un punt de vista diacrònic, 

es tracta d’un procés de canvi lingüístic en el qual el verb modal sorgeix d’un verb lèxic i 

esdevé un (semi)auxiliar. I això implica també un procés de canvi semàntic i el sorgiment d’un 

o diversos valors nous. En aquesta presentació posarem el focus en aquest fenomen de canvi 

semàntic en l’àmbit de la modalitat i els valors pròxims com l’evidencialitat i el temps de futur 

en el cas concret de les perífrasis modals del català antic i mirarem de distingir els diversos 

valors que hi conflueixen (cf. Aikhenvald 2004, Bybee et al. 1994, Cornillie 2009, Cornillie, 

Marín-Arrese & Wiemer 2015, de Haan 1999, Nuyts 2017, Sentí & Cornillie en premsa, Sentí 

2022, Squartini 2008). Seguirem el model de la teoria de la inferència invitada (Traugott & 

Dasher 2002; Traugott 2006) per a parlar de gramaticalització, ja que incorpora una visió 

pragmaticista del canvi semàntic que permet explicar els processos de desenvolupament de 

significats nous tenint en compte la interacció parlant-oient, el joc d’inferències i la 

subjectivació com una tendència del canvi lingüístic. Ens centrarem en les perífrasis modals 

més prototípiques, amb els verbs deure, haver, tenir i poder, i també tractarem alguns processos 

de canvi semàntic de perífrasis més perifèriques com saber o entendre, d’acord amb un estudi 

de corpus dels segles XI-XVI (CICA).  
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