VERBS: Representació de l’ús absólút d’ún verb
Categória lexica
L’ús absolut d’un verb consisteix en la construcció sense complement d’un verb que habitualment sí
que porta complement.
Per tant, poden tenir un ús absolut els tipus de verbs següents:
-

Els verbs transitius (habitualment, tenen un complement directe).

-

-

Els verbs preposicionals (habitualment, tenen un complement preposicional).

Quan un verb funciona sense complement, generalment incorpora en el seu significat el significat del
complement habitual; per tant, cal sumar-los per tenir el valor complet.
Exemple: Avui el metge no visita (= Avui el metge no [visita + pacients]).
Tot i l’interès d’aquesta possibilitat de construcció absoluta, en el TERMCAT no indiquem l’ús absolut
en el codi de categoria d’un verb.
Per tant, els verbs que admeten un ús absolut tenen el codi de categoria que correspon a la seva
construcció habitual amb complement: v tr o v prep.

El criteri de no indicar els usos absoluts es basa en els motius següents:
(1) La dificultat de delimitar quins verbs de complement necessari admeten un ús absolut i quins no. 1
(2) L’amplitud diferent dels usos absoluts segons els verbs, des d’un nombre molt limitat de contextos fins a
un nombre força gran.
(3) El fet que sovint l’ús absolut d’un verb estigui determinat pel tipus de construcció en què funciona (textos
instructius, usos imperatius orals, etc.), més que no pas per la seva naturalesa.
(4) L’asistematicitat i la subjectivitat de marcatge que en resultarien.

Exemples
escriure Fixar una informació en un dispositiu
de memòria.

recórrer Interposar un recurs contra una
resolució dictada per un òrgan administratiu
o judicial davant d’una instància superior.

Has d’escriure un nombre entre 1 i 100

L’advocat defensor va anunciar
recorrerien contra la sentència

Valor absolut

No es pot escriure Ø en el fitxer que has
seleccionat

Si perds, sempre podràs recórrer Ø

Representació

escriure v tr

recórrer [contra] v prep

Verb

Valor transitiu

1

que

S’han proposat classificacions diferents. Per exemple, Joana Rosselló identifica com a absoluts els verbs de procés, sobretot
de creació i consumpció, i els d’impacte.
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