


 
 

 

Resum en la llengua del projecte (màxim 300 paraules) 
Esta investigación es una tesis doctoral que tiene como objetivo el estudio de la evolución semántica de los verbos 
entrar y salir desde el punto de vista diacrónico en español medieval mediante la aplicación de las herramientas 
teóricas proporcionadas por la Lingüística cognitiva. A través de un corpus de documentaciones extraídas del Corpus 
del nuevo diccionario histórico del español de la Real Academia Española y que abarcan el intervalo desde el siglo XIII 
al XV, se analizan los valores semánticos de ambos verbos con la finalidad de determinar cómo fue desarrollándose su 
uso, qué significados generaron otros nuevos y cómo se relacionan entre sí los significados de un mismo verbo. Para 
llevar a cabo esta tarea se ha partido de la Teoría de los prototipos aplicada a la categorización léxica, así como de la 
Teoría de la metáfora y la metonimia. Asimismo, se ha analizado la estructura sintáctica de cada ejemplo, la selección 
léxica de los argumentos verbales y la tradición discursiva a la que pertenece cada documentación. De esta forma, es 
posible, no sólo describir la evolución semántica de ambos verbos, sino completar la información sobre las causas de 
su desarrollo diacrónico. Finalmente, se establecen las relaciones semánticas de carácter diacrónico existentes entre 
ambos verbos en tanto que miembros de un mismo grupo léxico, los verbos de movimiento, y se corrobora su 
vinculación más allá de una relación de antonimia de tipo primario. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 
 

 

Resum en anglès(màxim 300 paraules) 
This research is a doctoral thesis whose main aim is to study the semantic development of the Spanish verbs entrar 
and salir from a diachronic perspective in the medieval period using the theoretical tools of Cognitive Linguistics. With 
the help of a corpus taken from the Corpus del nuevo diccionario histórico del español, from the Real Academia 
Española, that includes examples from 13th century to 15th century, the semantic values of both verbs are analyzed in 
order to establish the way they developed, which meanings created new ones and how the meanings of each verb are 
linked to each other. To carry out this task we started from the base line of Prototype Theory applied to lexical 
categorization, as well as the Theory of Metaphor and Metonymy. Moreover, we examined the syntactic structure of all 
the examples, the lexical typology of the verbal argument selection and the discursive traditions of all the 
documentations. In this way, it is possible not only to describe the semantic development of both verbs, but also to 
complete the information about the causes of their diachronic development. Finally, we established the semantic 
diachronic bonds between entrar and salir  as members of the same lexical group, the motion verbs, and we can 
confirm their connections over and above their mere link of antonymy. 
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1. INTRODUCCIÓ 

L’estudi diacrònic de les unitats lèxiques de moviment constitueix un dels 

pilars fonamentals per comprendre el desenvolupament del lèxic patrimonial de 

l’espanyol al llarg de la història, ja que es tracta de veus bàsiques a causa de la seva 

rellevància semàntica i la seva freqüència d’ús, tant a nivell històric com actual. 

Tanmateix, la complexitat que implica una descripció a fons de tot aquest grup verbal 

des del punt de vista diacrònic ha condicionat que aquesta investigació s’hagi centrat 

en dues de les unitats que presenten un grau de variació semàntica més elevat des 

d’aquesta perspectiva: els verbs entrar i salir. A més a més, malgrat que són paraules 

amb un ampli recorregut en la història de la llengua espanyola, no han estat estudiades 

en profunditat de manera monogràfica, tot i que alguns estudis n’han fet referència 

juntament amb altres verbs de moviment, com els de Galán (1988), Suárez Fernández 

(1992), Cano (1977-1978), González Fernández (1997), Eslava (2008), García Miguel 

(2006) o Melis (2006), entre d’altres. 

L’objectiu principal és fer una descripció i una interpretació de l’evolució 

semàntica d’entrar i salir entre el segle XIII, el moment més primitiu i que disposa 

d’un nombre suficient de documentacions alhora, i el segle XV, tot delimitant  
                                                           
∗ Aquesta investigació ha estat possible gràcies a la beca predoctoral FI del Comissionat per a 
Universitats i Recerca del Departament d’Innovació, Universitats i Empresa de la Generalitat de 
Catalunya i del Fons Social Europeu, amb una durada corresponent al període 2009-2012. A més a 
més, s’han d’afegir les ajudes del DGICYT als projectes «Portal de léxico hispánico: bibliografía, 
léxico y documentación» (FFI2008-06324-c02-01) i «Portal de Léxico Hispánico: documentación y 
morfología derivativa» (FFI2011-24183), i el recolzament del Comissionat per a Universitats i Recerca 
de la Generalitat de Catalunya al grup de recerca «Grup de lexicografia i diacronia» de la Universitat 
Autònoma de Barcelona en diverses convocatòries (SGR2005-00568 i SGR2009-1067). 



 
 

 

 

d’aquesta manera el que la majoria d’estudis coincideixen en anomenar espanyol 

medieval (vid. Eberenz 1991, Marcos Marín 1992, Wright 2000). A partir d’aquestes 

dades, s’han determinat les relacions de significat existents entre ambdues unitats, així 

com la seva vinculació semàntica amb les paraules que seleccionen argumentalment i 

amb d’altres verbs que formen part del grup dels verbs de moviment. Per portar a 

terme aquestes tasques s’ha fet servir un corpus lingüístic de caràcter diacrònic format 

per documentacions d’entrar i salir procedents del Corpus del Nuevo diccionario 

histórico del español (CDH), el nou corpus que ha compilat la Real Academia 

Española per a la futura elaboració del Nuevo diccionario histórico del español 

(NDHE). L’anàlisi d’aquests exemples s’ha dut a terme mitjançant les aportacions de 

la Lingüística cognitiva aplicades a l’estudi de la Semàntica diacrònica i el canvi 

lingüístic. 

La vinculació amb el NDHE es posa també de manifest a partir de la 

metodologia emprada, basada en l’anàlisi de les verbs estudiats en relació amb les 

altres unitats de la llengua1, que es la manera en què s’elaborarà el nou diccionari 

històric (vid. Pascual i García Pérez 2007, García Pérez 2007). Altres influències que 

han repercutit en l’elaboració i la configuració d’aquesta investigació són els treballs 

de Soares da Silva (1997, 1998, 1999), per al portuguès; Martines (2000) i Montserrat 

(2004, 2007), per al català; i Fernández Jaén (2006), per l’espanyol, que tracten altres 

unitats lèxiques des d’un punt de vista teòric i metodològic similar. 

 

2. MARC TEÒRIC 

Una de les ambicions d’aquesta investigació és no limitar-se a descriure les 

característiques de les unitats verbals al llarg d’un període de temps, sinó proposar 

idees sobre les causes que van motivar els diferents canvis lingüístics. En aquest 

sentit, la Lingüística cognitiva i, particularment, la Semàntica diacrònica cognitiva 

proporcionen les eines més adequades per a una interpretació d’aquest tipus de les 

dades (vid. Lakoff 1987; Talmy 1988, 2000; Geeraerts 1993, 1997). Les raons que 

justifiquen la tria d’aquest marc teòric responen a les característiques de la 

investigació, tal i com es detalla a continuació.  

 

                                                           
1 Vid. el concepte de red de relaciones (Pascual i García Pérez 2007). 



 
 

 

 

En primer lloc, la Semàntica cognitiva centra tota la seva atenció en l’ús de la 

llengua, objectiu que comparteix amb aquesta recerca. Per tant, un marc teòric que 

pren com a punt de partida aquesta premissa resulta especialment recomanable per 

investigar sobre la història de verbs tan recurrents com els de moviment mitjançant la 

utilització d’un corpus de documentacions.  

En segon lloc, aquest corrent teòric proposa que la llengua és, en essència, una 

manera d’organitzar el coneixement que reflexa les necessitats, interessos i 

experiències dels individus i les cultures. Arrel d’aquesta premissa es genera el 

concepte d’embodiment i d’experiencialisme, segons els quals la categorització 

humana es troba determinada en gran part per les nostres experiències amb el cos 

humà (Coleman i Kay 1981, Johnson 1987, Cifuentes 1992). Així doncs, és possible 

estudiar la llengua diacrònicament, no com un sistema aïllat dels parlants, sinó com 

un vehicle de comunicació influenciat per la manera com aquests entenen el món i el 

reflecteixen en l’ús de les paraules. 

En tercer lloc, aquesta organització del coneixement es porta a terme per mitjà 

de la categorització, que, segons els postulats cognitivistes, és en realitat la funció 

primària del llenguatge. Per aquesta raó la Semàntica cognitiva defensa que el 

significat ha de ser el fenomen lingüístic principal, i, en conseqüència, considera que 

la frontera entre la semàntica i la sintaxi no és rígida, sinó més aviat difusa i diluïda. 

Aquesta idea permet explicar una gran quantitat de transformacions lingüístiques, 

especialment en aquells casos en els quals el valor semàntic utilitzat es troba al límit 

entre dues categories diferents. 

Finalment, la Semàntica cognitiva relaciona fenòmens semàntics i sintàctics 

amb els coneixements enciclopèdics dels parlants. És a dir, no cal distingir entre un 

nivell de significat estructural i un nivell en què el coneixement sobre el món 

s’associa amb les formes lingüístiques, sinó que el significat lingüístic és 

inherentment enciclopèdic. 

Aquest plantejament teòric ha experimentat un notable desenvolupament, en 

especial des de l’aparició del model prototípic de l’estructura de les categories 

lèxiques proposat per Geeraerts (1997) amb la finalitat d’explicar el canvi semàntic, 

basat en l’aplicació de la Teoria dels prototipus (vid. Geeraerts 1989; Kleiber 1990; 

Geeraerts, Grondelaers i Bakema 1994; Ungerer i Schmid 1996) a l’evolució de la  



 
 

 

 

llengua. Aquesta teoria és la que s’ha fet servir per dilucidar l’evolució dels diferents 

significats d’entrar i salir des del segle XIII fins el XV, ja que té com a objectiu 

explicar com es categoritza la realitat. La Teoria dels prototipus proposa que 

l’existència de propietats comunes compartides no és una condició necessària per 

formar una categoria, contràriament al que havia postulat l’Estructuralisme. Aquest 

fet genera límits borrosos entre categories, que s’expliquen per la seva pròpia 

estructura, formada per zones nuclears i zones perifèriques, les quals, sovint, entren en 

contacte. 

Aquests efectes de prototipicitat es manifesten en la llengua i permeten 

interpretar els canvis que s’hi produeixen, que poden ser: a) canvis semàntics com a 

modulacions de centres prototípics, b) canvis causats per alteracions de l’agrupació de 

significats per «semblances de família» i superposicions, c) canvis semàntics efímers 

i, finalment, d) canvis semàntics originats per aspectes contextuals d’un significat ja 

existent (Geeraerts 1997: 22). A més a més, l’explicació de l’evolució diacrònica 

d’aquestes unitats es complementa amb la Teoria de la metàfora i la metonímia, 

fonamentals en la Lingüística cognitiva (vid. Lakoff i Johnson 1986). 

 

3. METODOLOGIA 

Tal i com s’ha exposat a la introducció, l’objectiu principal d’aquesta 

investigació és l’anàlisi semàntica i sintàctica dels verbs entrar i salir de l’espanyol a 

l’interval de temps comprès entre els segles XIII i XV des de la perspectiva de l’ús de 

la llengua. La complexitat d’aquest propòsit, però, fa que hagi estat imprescindible 

satisfer uns objectius secundaris que es veuen reflectits a les tasques següents: 

a) Recopilació d’un corpus adequat. La voluntat d’estudiar l’evolució de la 

llengua en el seu ús ha condicionat la utilització d’una metodologia basada en la 

Lingüística de corpus (vid. Fillmore 1992; Alvar i Villena 1994; Biber, Conrad i 

Reppen 1998; Berber 2000). Així doncs, es van recopilar documentacions dels verbs 

entrar i salir entre els segles XIII i XV2, cosa que fa que, en realitat, comptem amb sis 

corpus de dades amb un total de 1152 documentacions. Aquests exemples van ser  

                                                           
2 Inicialment, aquest projecte havia d’abraçar el període comprès entre els segles XIII i XVII. 
Tanmateix, en tractar-se d’una quantitat excessivament elevada de documentacions, que corresponien a 
dos estadis de la llengua com són l’espanyol medieval i l’espanyol clàssic, es va decidir reduir el marc 
temporal i aprofundir l’estudi dels segles corresponents a l’espanyol medieval. 



 
 

 

 

extrets del Corpus del nuevo diccionario histórico del español, el qual, tot i trobar-se 

en fase de proves, vam tenir l’oportunitat de fer servir gràcies al director del projecte, 

el Dr. José Antonio Pascual. Diverses estades a Madrid, al Centro de Estudios de la 

Real Academia Española, abans que el corpus fos d’accés públic per Internet, van 

permetre obtenir les dades necessàries per crear els nostres propis corpus. 

b) Identificació dels valors semàntics exemple a exemple. La identificació de 

la tipologia lèxica dels arguments externs i interns d’entrar i salir s’ha dut a terme per 

aprofundir en el funcionament de la selecció argumental i lèxica d’ambdós predicats, 

alhora que facilitava la tasca de determinar quin ús semàntic presenten a cadascuna de 

les oracions del corpus. Tot plegat s’ha complementat amb la consulta de diferents 

obres lexicogràfiques especialitzades en l’estudi del lèxic espanyol medieval (vid. 

Alonso 1986, DETEMA, DiCE, Sánchez 2000, Kasten i Cody 2001, Kasten i Nitti 

2002, Menéndez Pidal 2003, NTLLE) a fi de disposar de la major quantitat de 

significats documentats. 

c) Registre i catalogació dels elements argumentals i altres aspectes d’interès. 

De cada documentació del corpus se n’han identificat tant els arguments externs com 

els interns de la predicació generada pel verb i s’han classificat en funció de la seva 

tipologia lèxica. S’han tingut en compte aspectes com la presència o absència de 

preposició introductora de l’argument intern, així com informacions sintàctiques com 

la presència de verbs en forma pronominal, l’ús d’estructures de perfecte compost, 

etc. 

d) Aplicació de la Teoria dels prototipus de Geeraerts. Si bé una part 

significativa de la investigació està formada per contingut descriptiu, uns dels 

propòsits és aplicar una teoria semàntica que permeti explicar, i no només exposar, els 

processos de canvi lingüístic que van tenir lloc des del segle XIII fins el XV. 

Mitjançant l’aplicació de la Teoria dels prototipus a l’anàlisi semàntica diacrònica 

d’entrar i salir, s’ha pogut establir quins són els significats nuclears i quins els més 

perifèrics i comprovar, així, de quina manera influeix el grau de prototipicitat dels 

significats en l’evolució d’aquests verbs. 

e) Classificació dels exemples en funció de la tradició discursiva a què 

pertanyen. En la línia dels estudis de Koch i Oesterreicher (1990), Jacob i Kabatek 

(2001), Kabatek (2005) i Oesterreicher (2008), considerem que la tipologia discursiva  



 
 

 

 

dels documents de què procedeixen les ocurrències del corpus, així com la tradició 

que aquesta tipologia comporta, intervé en l’ús de les unitats lingüístiques. Amb la 

finalitat de descobrir en quina mesura es produeix aquest fenomen en el cas dels verbs 

entrar i salir, s’ha assignat a cada exemple la seva corresponent tradició discursiva. 

D’aquesta manera, per mitjà de la comparació d’aquesta informació amb els valors 

semàntics assignats, és possible realitzar una aproximació al grau de vinculació entre 

tots dos factors: la presència d’una tradició determinada i la freqüència i tipologia 

d’ús d’aquests verbs.  

f) Comparació dels valors semàntics d’entrar i salir. Un cop identificats i 

caracteritzats els significats d’ambdós verbs, s’han contrastat aquestes informacions a 

fi de detectar patrons o divergències en el seu funcionament, atès que pertanyen a un 

mateix grup verbal, com és el dels verbs de desplaçament. Aquesta és una de les parts 

més rellevants de la investigació, ja que és la que ha generat més aportacions d’interès 

científic sobre els vincles diacrònics entre verbs d’un mateix conjunt semàntic. 

g) Identificació de trets comuns amb altres verbs de desplaçament o de 

moviment en general. Les dades recollides al llarg de l’anàlisi del corpus han permès 

realitzar un apropament als lligams semàntics entre aquestes unitats i altres verbs de 

moviment. Mecanismes com els de coordinació i juxtaposició, o la presència de 

determinada informació contextual, han fet possible l’observació de vincles de 

sinonímia i antonímia que poden servir per a una anàlisi posterior en més profunditat. 

 

4. RESULTATS 

Els principals resultats d’aquesta investigació confirmen diversos aspectes que 

es plantejaven al seu inici: 

a) S’ha constatat la gran varietat de valors semàntics que presenten entrar i 

salir des dels períodes més primerencs de la història de l’espanyol, riquesa heretada 

en gran part dels seus ètims llatins, que disposaven d’un gran volum de significats 

diferents en funció del context. Es confirma, doncs, la importància de l’estudi dels 

verbs patrimonials com a font de coneixement sobre el funcionament global del 

sistema lingüístic3. 

                                                           
3 La rellevància dels verbs de desplaçament, dels que en formen part entrar i salir, va posar-se de 
manifest en una comunicació conjunta amb la Dra. Carolina Julià (Julià i Paz en prensa) al VIII 
Congreso Internacional de Historia de la Lengua Española, que va tenir lloc a Santiago de Compostela 



 
 

 

 

b) L’anàlisi del corpus ha posat de manifest que la descripció de l’estructura 

argumental i la selecció lèxica són útils per comprendre amb més profunditat la 

complexitat del funcionament d’aquests verbs a l’etapa medieval4.  

c) S’ha confirmat l’existència de vincles semàntics entre els verbs entrar i 

salir relacionats amb l’ús. Tot i ser antònims en el seu sentit primari, al llarg de la 

història han desenvolupat alguns significats perifèrics d’una gran proximitat. Aquestes 

semblances poden explicar-se a partir d’una interpretació cognitiva basada 

principalment en la Teoria de la metàfora i la metonímia i en la absència de fronteres 

nítides entre categories. 

d) La Teoria dels prototipus ha servit per mostrar de forma diacrònica els 

canvis que s’han anat produint en el període estudiat i detallar l’evolució de cada ús 

semàntic, tant d’entrar com de salir. S’han pogut establir els significats nuclears i la 

relació dels nous valors semàntics que van anar sorgint des del segle XIII al XV amb 

els ja existents5.  

e) S’ha demostrat, tot i que de manera succinta, que les tradicions discursives 

tenen un paper rellevant en l’ús que presenten tots dos verbs, de manera que el context 

discursiu condiciona l’aparició d’un o altre significat o la presència d’un tipus o altre 

de construcció lingüística. 

f) Per finalitzar, des del principi de la investigació s’ha considerat rellevant 

donar a conèixer els avenços que s’anaven produint al llarg del període de recerca. Per 

aquest motiu, en la mesura del que ha estat possible, alguns dels resultats parcials 

s’han presentat a diferents esdeveniments de difusió científica. A part dels treballs que 

figuren a les notes a peu de pàgina i que tractaven directament de diferents aspectes 

treballats a la investigació de la tesi, cal destacar que durant el període cobert per la 

beca va aparèixer publicat un article elaborat prèviament sobre l’evolució semàntica 

del verb andar (Paz 2009), així com un altre estudi sobre aquest mateix verb que va  

 
                                                                                                                                                                      
del 14 al 18 de setembre de 2009, on s’abordava la relació entre aquestes unitats i la veu mano en el 
Diccionario de Autoridades. 
4 Al XXVIè Congrés Internacional de Filologia i Lingüística Romànica, celebrat a València del 6 a l’11 
de setembre de 2010, es va presentar una petita mostra dels avenços realitzats en aquest àmbit de la 
recerca en relació al verb entrar (vid. Paz en premsa a). 
5 Part d’aquestes dades han estat exposades públicament en el darrer X Congreso Internacional de 
Lingüística General, celebrat a Saragossa del 18 al 20 d’abril de 2012 (vid. Paz en premsa b), i una 
altra part ho seran al proper IX Congreso Internacional de Historia de la Lengua Española, que tindrà 
lloc a Cadis del 10 al 14 de setembre de 2012. 



 
 

 

 

veure la llum al 2010 (Paz 2010). Posteriorment, una altra investigació centrada en la 

metodologia d’anàlisi de les relacions lèxiques i la combinatòria argumental va ser 

acceptada per ser publicada a la Revista de Filología Española (Paz en premsa c). A 

més a més, tot i tenir una vinculació més aviat tangencial amb el tema central de la 

tesi, al 2011 es va realitzar una comunicació en col·laboració amb la Dra. Carolina 

Julià sobre l’aplicació de les noves tecnologies a l’ensenyament de la història de la 

llengua (Julià i Paz 2011).  
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