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1. INTRODUCCIÓ 

1.1. Objecte d’estudi: els verbs ser i estar 

En aquest treball es tracta el significat i els diferents usos dels verbs ser i estar en 

català, un dels temes més centrals i complexos de tota la sintaxi. 

Diversos especialistes en sintaxi catalana han abordat aquest objecte d’estudi, però, 

tot i així, no existeix una norma clara i precisa per a tots els casos. Una de les causes 

d’aquesta heterogeneïtat és el fet que Fabra no va descriure sistemàticament el problema. 

Sobre l’ús de ser i estar, Fabra en parla de manera escassa en la seva obra intitulada 

Converses filològiques (1954-1956) en forma d’uns comentaris molt breus, i en el 

Diccionari general de la llengua catalana (1932), on descriu i exemplifica les entrades 

ser i estar. 

A causa d’aquest abandonament, molts gramàtics han tractat aquest tema, alguns 

des de perspectives ben diferents les unes de les altres. Així doncs, hi ha especialistes que 

es refereixen als usos d’aquests dos verbs des d’un punt de vista descriptiu, com Ramos. 

Hi ha treballs que plantegen la qüestió des d’una mirada diacrònica, com ocorre amb 

Vallcorba. Tanmateix, hi ha obres que aporten ordre i simplicitat a la descripció dels verbs 

ser i estar, com passa amb els estudis de Solà. Altres treballs, en canvi, determinen les 

raons d’algunes vacil·lacions basant-se en els diferents arguments teòrics ja existents, 

com en el cas de Llach i Serra. 

1.2. Interès del tema i objectius 

L’ús dels verbs ser i estar és un tema que em resulta molt interessant, atès que és 

un punt de la sintaxi complex, del qual, paradoxalment, la gramàtica normativa no en 

parla. En determinats casos, alguns dels usos de ser i estar generen vacil·lacions i 

produeixen el dubte en el parlant, fet que em va suscitar l’interès per aquesta qüestió. En 

conseqüència, l’objectiu d’aquest treball és primordialment de descriure les propietats 

semàntiques dels verbs i de mostrar les aproximacions més descriptives sobre el tema i, 

tanmateix, algunes amb voluntat normativa. 

1.3. Estructura del treball  

Amb la introducció, el treball té quatre apartats més. En la segona part, es presenten 

els significats de ser i estar, i es fa una revisió de diferents estudis sobre els usos d’aquests 

dos verbs per tal de mostrar la complexitat d’aquest tema. En la tercera, s’analitza la 
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solució normativa que ofereix la nova Gramàtica de la llengua catalana (2016) de l’IEC. 

Finalment, tanquen el treball les conclusions i propostes d’aprofundiment futures, que 

resumeixen els punts principals de l’estudi realitzat, i les referències bibliogràfiques que 

s’han utilitzat com a punt de partida. 
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2. ESTAT DE LA QÜESTIÓ 

2.1. El significat de ser i estar en els diccionaris de la llengua catalana 

Els principals diccionaris de la llengua catalana defineixen els verbs ser i estar de 

les maneres que es detallen en els paràgrafs següents. 

El DIEC (2007: s.v. ésser) assenyala que ésser significa “existir, tenir realitat, tenir 

lloc com a fet”, “tenir lloc, en sentit locatiu o temporal”, “trobar-se en un lloc”, “pertànyer 

a algú, procedir d’algú”, “correspondre a un determinat tipus de persona” i “formar part 

d’un grup o d’una comunitat”. Tanmateix, el DIEC indica que, com a verb còpula o 

atributiu, ésser serveix per a “afirmar del subjecte que posseeix tal o tal qualitat o atribut, 

expressat per un adjectiu o per una locució adjectival” i per a “afirmar del subjecte que 

pertany a tal o tal categoria o classe, expressada per un nom o per un pronom, que és 

equivalent o idèntic a tal altra cosa”. 

Com a verb auxiliar, ésser davant de participi passat “atribueix un estat o qualitat 

del subjecte” i “expressa que l’acció del verb en participi recau sobre el subjecte”. 

Vegeu tots aquests significats a (1): 

 

(1) Ésser1 [ger. essent; p. p. estat (també sigut i set); ind. pr. sóc (o 

só), ets, és, som, sou, són; ind. imperf. era, eres, etc.; ind. p. s. fui, 

fores, fou, fórem, etc.; ind. fut. seré, etc.; cond. seria, etc., o fóra, 

fores, etc.; subj. pr. sigui, etc.; subj. imperf. fos, fossis, etc., (o 

sigués, etc.); imper. sigues, sigui, siguem, sigueu, siguin] v. intr. 

1 Existir, tenir realitat, tenir lloc com a fet. Déu és. Déu digué: 

«Sigui feta la llum», i la llum fou. Això no serà mai. No és que no 

li ho hagi dit. intr. 2 Tenir lloc, en sentit locatiu o temporal. Les 

sardanes seran a la plaça, a les set. intr. 3 ésser per a algú Tenir-

lo com a destinatari. Aquests elogis són per a l’autor premiat. intr. 

4 1 Trobar-se en un lloc. Jo era a casa. No heu estat mai a Itàlia? 

Ells ara són dalt. On són les eines? La roba, ja és a l’armari 

desada. La universitat és al barri nou. 4 2 ésser amb algú 

Acompanyar-lo. Demà serà amb tu tot el dia. intr. 5 1 Verb 

còpula que serveix per a afirmar del subjecte que posseeix tal o 

tal qualitat o atribut, expressat per un adjectiu o per una locució 

adjectival. L’or és groc. La corona és d’argent. Dos i dos són 

quatre. La sopa és molt bona. Aquest matí era ben núvol. La porta 

és tancada, però la finestra és oberta. 5 2 Verb còpula que serveix 

per a afirmar del subjecte que pertany a tal o tal categoria o classe, 

expressada per un nom o per un pronom, que és equivalent o 

idèntic a tal altra cosa. El seu pare és metge. Què és la seva mare? 
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El voltor és un ocell. El seu pare és el metge del poble. Qui és 

aquest home? És el mestre. 5 3 Pertànyer a algú, procedir d’algú. 

Això és meu, d’ell. La culpa és meva, d’ell. 5 4 Correspondre a un 

determinat tipus de persona. Aquest procedir no és d’home de bé. 

aux. 6 Davant de participi passat atribueix un estat o qualitat del 

subjecte. Ell és nat de l’agost. Son pare és mort. aux. 7 Davant de 

participi passat expressa que l’acció del verb en participi recau 

sobre el subjecte. Jo seré castigat pel mestre. La casa ha estat 

comprada pels senyors del castell. La versió ja és corregida. 

 

El GDLC (1998: s.v. ésser) coincideix amb l’anterior indicant que el verb que ens 

ocupa posseeix els significats de “existir, tenir realitat, haver-hi”, “trobar-se, algú o 

alguna cosa, present en un lloc, constatar-ne la presència en un moment determinat” i 

“ocórrer un fet, esdevenir-se, en un moment donat”, tot i que n’afegeix dos més. La 

mateixa coincidència es produeix en els significats d’ésser com a verb còpula i auxiliar, 

com es mostra a (2): 

 

(2) Ésser1 (s. XII; del ll. vg. ĕssĕre, substitut en la llengua oral del ll. 

cl. ĕsse, íd.) v* 1 intr Existir, tenir realitat; haver-hi. Tot el que és 

deu l’existència a la creació. Déu és i serà per sempre més. 2 intr 

Trobar-se, algú o alguna cosa, present en un lloc, constatar-ne la 

presència en un moment determinat (sense prestar atenció a la 

quantitat de temps que hi romangui). Segur que avui ell és a casa. 

Que hi és la seva germana? Digues que no hi sóc. Jo hi era quan 

ella va arribar. Quan siguis al despatx, telefona’m. No ens 

n’adonàrem fins que fórem al carrer. Les eines són al calaix. 

L’americana és al penjarobes. Les ganes prou hi eren, però les 

forces li fallaven. 3 intr Arribar en un lloc o haver-hi arribat. No 

us atureu fins que sereu a casa. Us convoco perquè hi sigueu el 

primer dia de juny. Si caminem de pressa, al vespre serem al 

poble. Ja hi som! 4 intr Ocórrer un fet, esdevenir-se, en un 

moment donat. Els exàmens seran el dia vint. 5 intr Resultar, 

escaure, alguna cosa, a algú (de la manera que el predicatiu 

especifica). Tots els diners li són poc. Els pantalons nous et són 

amples. El barret m’és petit. 6 cop Amb un substantiu, un 

adjectiu, un participi o equivalents, com a predicat nominal, 

expressa tant la qualitat essencial del subjecte com l’estat 

transitori, però sense expressar-ne la durada ni parar-hi atenció, o 

bé l’estat en què el subjecte ha vingut a parar transitòriament, 

irreversiblement o definitivament. Ell és el meu metge. És fuster. 

L’oreneta és un moixó. Aquesta aigua és freda. El ferro és roent, 

ara. La sopa és salada. És fadrí. És casat. És vell. És la persona 

més respectada del poble. La porta és tancada, és oberta, és 

ajustada. Això no és el que et penses. Les figues de la plata són 
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cobertes de floridura. És boig, que fa aquestes coses. Aquest cossi 

deu ésser esquerdat: vessa. El barret ja és vell. És venut. Si sou 

servits... El test ja és posat al terrat. És mort [...] 7 aux ant i dial 

Amb el participi passat de verbs intransitius que indiquen 

moviment (anar, sortir, venir, etc) i dels verbs ésser, estar i 

romandre, forma com a auxiliar els temps perfets. Se n’és anat. 

Sóc vingut. No hi sóc pas estat mai. [...] 

 

Tal com s’indica a (1) i a (2), el verb ésser posseeix tres significats com a verb 

intransitiu: “existir, tenir realitat, tenir lloc com a fet”, “trobar-se en un lloc” i “tenir lloc, 

en sentit locatiu o temporal”. Aquestes nocions s’il·lustren en els exemples proposats pels 

mateixos diccionaris, exposats a (3): 

 

(3) a. Déu és. (Noció de “existir, tenir realitat, tenir lloc com a fet”) 

b. Tot el que és deu l’existència a la creació. (Noció de “existir, tenir realitat, tenir 

lloc com a fet”) 

c. Jo era a casa. (Noció de “trobar-se en un lloc”) 

d. Quan siguis al despatx, telefona’m. (Noció de “trobar-se en un lloc”) 

e. Les sardanes seran a la plaça, a les set. (Noció de “tenir lloc, en sentit locatiu o 

temporal”) 

f. Els exàmens seran el dia vint. (Noció de “tenir lloc, en sentit locatiu o temporal”) 

 

En la primera accepció que proposen els diccionaris, ésser expressa existència quan 

és usat en forma absoluta. Quan ésser posseeix el significat de “trobar-se en un lloc” diem 

que es tracta d’un verb locatiu; és a dir, s’usa per introduir un complement que indica 

localització respecte d’un nominal, el qual fa de tema (no està pronominalitzat, pot estar 

elidit i pot aparèixer desplaçat a l’esquerra o a la dreta) i és determinat (encara que alguna 

vegada no ho sembli). En aquest sentit, els exemples de (3c) i (3d) serien equivalents als 

de (4): 

 

(4) a. Jo em trobava a casa. 

b. Quan et trobis al despatx, telefona’m. 

 

La mateixa equivalència podria fer-se en els exemples de (3e) i (3f). En aquests 

casos, el verb ésser posseeix un sentit similar a “tenir lloc, produir-se” quan es troba amb 
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un subjecte inanimat de significat esdevenimental o en l’expressió d’altres circumstàncies 

com el temps. Observeu, doncs, que els exemples de (3e) i (3f) són paral·lels als de (5): 

 

(5) a. Les sardanes tindran lloc/es produiran a la plaça, a les set. 

b. Els exàmens tindran lloc/es produiran el dia vint. 

 

El DIEC (2007: s.v. estar) indica que, com a verb intransitiu, estar significa “no 

moure’s, no allunyar-se, d’un lloc, romandre-hi, durant un espai de temps més o menys 

llarg”, “trobar-se, mantenir-se, per algun temps en una actitud, en un estat, en una 

condició, fent una cosa”, “algú, tenir accidentalment tal o tal qualitat”, “amb un participi 

passat, expressa el resultat de l’acció”, “consistir en”, “davant d’infinitiu introduït per la 

preposició per, denota que l’acció indicada per aquell infinitiu no s’ha esdevingut o és 

imminent que s’esdevingui” i “prestar atenció a algú o a alguna cosa”. Tanmateix, com a 

verb copulatiu usat absolutament, el DIEC assenyala que estar vol dir “cessar de fer 

quelcom”. Com a verb pronominal, el verb que ens ocupa posseeix els significats de 

“privar-se de fer una cosa” i “habitar, viure, en un lloc”. Aquest diccionari també indica 

que, com a verb transitiu, estar significa “tardar, emprar cert temps a fer quelcom”. 

Totes aquestes nocions es poden veure a (6): 

 

(6) Estar [ind. pr. 1 estic, 2 estàs, 3 està, 6 estan; subj. pr. estigui, 

etc.; subj. imperf. estigués, etc.; imper. estigues, estigui, estiguem, 

estigueu, estiguin] v. intr. 1 1 No moure’s, no allunyar-se, d’un 

lloc, romandre-hi, durant un espai de temps més o menys llarg. 

Vam trobar-los sota el pont: estaven allí, armats. Quantes hores 

hi van haver d’estar? Demà serem a Vic a les vuit: hi estarem 

quatre hores. Vaig estar un any fora del meu país. 1 2 intr. pron. 

Habitar, viure, en un lloc. Ell ara s’està al carrer de Provença. El 

meu germà, el que s’està a París, ara és aquí per uns quants dies. 

intr. 2 1 Trobar-se, mantenir-se, per algun temps en una actitud, 

en un estat, en una condició, fent una cosa. Estar dret, assegut, 

ajagut. Estar de genollons, de bocaterrosa. Estar amb la boca 

oberta. Estar de festa. Estar de viatge. Estar bé, malament. 2 2 

Algú, tenir accidentalment tal o tal qualitat. Estar bo, malalt, 

refredat. Estar content, satisfet. Estar trist, afligit, adolorat. Estar 

pàl·lid, groc, vermell. Com que està fred de mans, no troba que 

l’aigua sigui freda. Amb aquest abric estic calent. 2 3 Amb un 

participi passat, expressa el resultat de l’acció. Estar enutjat, 

enrabiat. Estar cansat. Estar suat. El text està massa desfigurat. 
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Déu nos en guard d’un ja està fet. 2 4 PER EXT. El ferit estava 

desconegut. intr. 3 Cessar de fer quelcom. Estigueu, homes: no 

veieu que fent això el molesteu? Estigues: no m’amoïnis! Per 

nosaltres no estigueu: podeu continuar la vostra conversa. intr. 

pron. 4 estar-se de fer una cosa Privar-se’n, no fer-la. Jo m’estic 

d’anar-hi perquè em penso que els molestaria. intr. 5 1 estar en 

Consistir en. Tot està en això: que ell no ho endevini. Tot està que 

ell no ho endevini. 5 2 aux. Davant d’infinitiu introduït per la 

preposició per, denota que l’acció indicada per aquell infinitiu no 

s’ha esdevingut o és imminent que s’esdevingui. Vet aquí que la 

carn encara està per coure. El tren està per arribar. Estic per dir-

li-ho. 5 3 estar per algú o per alguna cosa Prestar-li atenció. aux. 

6 1 Davant de gerundi, trobar-se en curs de fer l’acció indicada 

per aquell gerundi. Estar llegint. Quan hi arribarem, estaran 

sopant. Està regant el jardí. 6 2 Tardar, emprar cert temps a fer 

quelcom. Per a fer això han estat quatre hores! Va estar tot l’estiu 

preparant l’exposició. 

 

El GDLC (1998: s.v. estar) coincideix amb l’anterior indicant que estar posseeix 

els significats de “residir en un lloc, habitar una casa”, “romandre, estacionar-se, durant 

una quantitat de temps en un lloc, no moure-se’n, algú o alguna cosa amb capacitat de 

moviment, especialment quan un complement referit al temps figura al context on hi és 

expressada d’alguna manera la durada”, “algú, o en general allò que és animat, romandre 

en un estat, en una posició, especialment quan el temps que s’hi manté figura en el 

context”, “parar de fer alguna cosa, cessar circumstancialment de moure’s, de treballar, 

etc.”, “tardar, invertir un cert temps a fer una cosa”, “fundar-se en, sustentar-se en, 

consistir en tal altra cosa”, “una cosa que hom ha deixat de fer, ésser imminent que 

s’esdevingui, tenir el propòsit de fer-la”, “prestar atenció a algú o a alguna cosa”, 

“abstenir-se, privar-se, retenir-se”. Nogensmenys, el GDLC afegeix tres accepcions més 

i diverses expressions en les quals apareix el verb que ens ocupa, com es pot veure a (7): 

 

(7) Estar (s. XII; del ll. stare ‘estar dret, aguantar-se ferm’) v* intr 1 

[facultativament pron] 1 Residir en un lloc, habitar una casa. Sóc 

de Cardona, però ara estic (o m’estic) a Berga. En Pere fa un 

quant temps que no està amb la família a Lleida: està al carrer 

de París a Barcelona. Estar a dispesa. Casa per a estar i terra 

per a conrear. 2 a tot estar Vivint i menjant en un lloc. Ens hi 

vam quedar tres dies a tot estar. Hostes a tot estar. 3 fer de bon 

(o de mal) estar (un lloc) Estar-s’hi bé (o malament). Aquesta 

casa fa de mal estar. 2 Tenir habitualment, professionalment, la 

feina en un lloc. Està d’aprenent en un taller de reparació de 
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cotxes. El senyor Miquel està en aquest despatx, però ara ha 

sortit i no hi és. 3 Mantenir-se alçada, dreta, una cosa mòbil o 

immòbil. Si vós no haguéssiu vingut a salvar-me, el meu cap ara 

no estaria sobre les meves espatlles. 4 1 [facultativament pron] 

Romandre, estacionar-se, fer aturada, durant una quantitat de 

temps en un lloc, no moure-se’n, algú o alguna cosa amb capacitat 

de moviment, especialment quan un complement referit al temps 

figura al context o hi és expressada d’alguna altra manera la 

durada. Tota aquella tarda estiguérem a casa. Hi estareu dues 

hores i tornareu [...] 2 Romandre col·locada, deixada, posada, 

instal·lada, per l’acció d’algú, alguna cosa en un lloc durant una 

quantitat de temps expressada en el context o amb una finalitat 

explícita. Els préssecs que he collit, que estiguin dos o tres dies 

al sol, perquè madurin ben bé. Tinc el calaix endreçat: torna-hi 

a deixar les coses tal com estaven. 5 1 Algú, o en general allò que 

és animat, romandre en un estat, en una posició, especialment 

quan el temps que s’hi manté figura en el context. Tota aquella 

nit estigué irat. Abans les dones estaven tancades la major part 

del dia a casa [...] 2 Romandre o ésser mantinguda, alguna cosa, 

en un estat o condició per l’acció continuada o reiterada d’algú o 

d’alguna altra cosa, especialment durant una quantitat de temps 

expressada en el context o per una causa generalment explícita. 

En aquell indret l’aigua del riu està embassada perquè hi ha una 

resclosa. Les finestres van estar obertes força temps perquè 

l’habitació s’oregés. 3 Trobar-se en la situació expressada per un 

predicatiu, quelcom que segueix una evolució. El meu plet està 

en un punt mort. Les accions estan a 240. 6 abs 1 Parar de fer 

alguna cosa, cessar circumstancialment de moure’s, de treballar, 

etc. Estigues, nen: no et moguis, que em mareges. Per mi no 

estigueu. 2 Haver acabat, estar a punt o llest. Espera’t un moment, 

que gairebé ja estic. La paella ja està. 7 Tardar, invertir un cert 

temps a fer una cosa. Estarem quatre dies a fer-ho. 8 estar de 

Estimar, apreciar, admirar. Està molt de la seva germana. A la 

feina no n’estan gaire, de tu. 9 estar en Fundar-se en, sustentar-

se en, consistir en tal altra cosa. Tot està en això: que ell no ho 

endevini. 10 estar per Una cosa que hom ha deixat de fer, ésser 

imminent que s’esdevingui, tenir el propòsit de fer-la. La carn 

encara està per coure. El tren està per arribar. Estic per dir-li-

ho. 11 estar per (algú o alguna cosa) Prestar-li atenció. 12 estar-

se de Abstenir-se, privar-se, retenir-se. El metge m’ha ordenat 

que m’estigui de menjar porc. No m’estic de dir-ho. No ens estem 

de res. 

 

Tal com es desprèn de (6) i de (7), el verb estar posseeix una àmplia varietat de 

significats, els quals s’exposen a (8), i pot aparèixer sol o bé en combinació amb 

preposicions. Vegeu, tanmateix, l’apartat 2.2. 
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(8) a. Ell ara s’està al carrer de Provença. (Noció de “residir en un lloc, habitar una casa”) 

b. Sóc de Cardona, però ara estic (o m’estic) a Berga. (Noció de “residir en un lloc, 

habitar una casa”) 

c. Vam trobar-los sota el pont: estaven allí, armats. (Noció de “romandre, estacionar-

se en un lloc”) 

d. Tota aquella tarda estiguérem a casa. (Noció de “romandre, estacionar-se en un 

lloc”) 

e. Estar dret. (Noció de “trobar-se en un estat, en una condició, fent una cosa”) 

f. Tota aquella nit estigué irat. (Noció de “trobar-se en un estat, en una condició, fent 

una cosa”) 

g. Estigueu, homes: no veieu que fent això el molesteu? (Noció de “parar de fer alguna 

cosa”) 

h. Per mi no estigueu. (Noció de “parar de fer alguna cosa”) 

i. Per a fer això han estat quatre hores! (Noció de “tardar, invertir un cert temps a fer 

una cosa”) 

j. Estarem quatre dies a fer-ho. (Noció de “tardar, invertir un cert temps a fer una 

cosa”) 

k. Tot està que ell no ho endevini. (Noció de “consistir en”) 

l. Tot està en això: que ell no ho endevini. (Noció de “consistir en”) 

m. El tren està per arribar. (Noció de “ésser imminent que s’esdevingui”) 

n. La carn encara està per coure. (Noció de “ésser imminent que s’esdevingui”) 

o. Jo m’estic d’anar-hi perquè em penso que els molestaria. (Noció de “abstenir-se, 

privar-se, retenir-se”) 

p. El metge m’ha ordenat que m’estigui de menjar porc. (Noció de “abstenir-se, 

privar-se, retenir-se”) 

 

2.2. Els usos de ser i estar segons els gramàtics de la llengua catalana 

En aquest apartat es descriuen els trets gramaticals i els usos que posseeixen els 

verbs ser i estar segons els diferents gramàtics de la llengua catalana. Es presenten (per 

ordre cronològic) totes les aportacions que s’han fet sobre el tema d’aquest TFG. 

Sobre l’ús dels verbs ser i estar, Fabra en parla de manera escassa en la seva obra 

intitulada Converses Filològiques (1954-1956), on hi dedica uns comentaris breus sobre 

usos molt concrets, i en el Diccionari general de la llengua catalana (1932), on descriu i 

exemplifica les entrades ser i estar. 

En primer lloc, el gramàtic reflexiona sobre l’ús d’aquests dos verbs per a expressar 

una qualitat passatgera o accidental. Així doncs, es consideren oracions com les de (9): 

 

(9) a. En Joan és bo. 

b. En Joan està bo. 
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Tal com es pot observar en els exemples anteriors, un sol adjectiu, unit amb una 

còpula distinta, expressa dues coses completament diferents. En el cas de (9a), el verb 

“és” atribueix al subjecte “Joan” la qualitat permanent de “bo”. Ben al contrari, a (9b), el 

verb “està” afirma del subjecte “Joan” que gaudeix de bona salut. Aquesta distinció, 

acceptada amb determinats adjectius, no és aplicable a casos com els de (10): 

 

(10) a. La sopa és salada. 

b. La sopa està salada. 

 

D’acord amb Fabra, la única opció vàlida és la de (10a). 

Tanmateix, Fabra descriu l’ús de ser i estar en frases locatives, com les que es 

mostren a (11): 

 

(11) a. Sóc a Girona. 

b. Estic a Girona. 

 

Tal com s’il·lustra en els exemples de (11), el verb ser s’utilitza per a expressar una 

localització circumstancial o momentània. En canvi, l’ús d’estar indica una estada 

definitiva, de llarga durada. En aquest sentit, les oracions de (11) serien equivalents a les 

de (12): 

 

(12) a. En aquests moments/ara em trobo a Girona. 

b. Resideixo a Girona. 

 

Altrament, Fabra exposa que les oracions amb un complement locatiu i un 

complement puntual han d’emprar el verb ser, com s’evidencia a (13): 

 

(13) A les vuit seré a casa. 
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Els usos atributius de ser i estar són, també, objecte de l’estudi de Fabra. El 

gramàtic fa una distinció entre les qualitats permanents i definidores del verb ser i les 

qualitats transitòries i accidentals del verb estar. Són exemples d’aquest ús atributiu els 

que s’han exposat a (9). 

En el Diccionari de la llengua catalana, Fabra recull els usos de cada verb en 

cadascun dels seus respectius significats. Vegeu-ho, a continuació, en la taula 1: 

 

 Usos Definició Exemples 

ÉSSER Com a verb 

intransitiu 

Existir, tenir 

realitat, tenir lloc 

com a fet. 

Déu és. 

  Trobar-se en un 

lloc. 

Les sardanes seran 

a la plaça. 

 Com a verb 

copulatiu 

Afirma del subjecte 

que posseeix tal o 

tal qualitat o atribut 

(un adjectiu o una 

locució adjectival). 

L’or és brillant. 

  Afirma del subjecte 

que pertany a tal o 

tal categoria o 

classe, (amb un 

nom o un pronom). 

El voltor és un 

ocell. 

  Afirma del subjecte 

que és equivalent o 

idèntic a tal altra 

cosa. 

Dos i dos són 

quatre. 

  Un estat del 

subjecte o que 

l’acció recau sobre 

el subjecte. 

El seu pare és mort; 

La versió ja és 

corregida. 
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ESTAR Com a verb 

intransitiu 

No moure’s, 

romandre, durant 

un temps més o 

menys llarg. 

Vaig estar un any 

fora del meu país. 

  Trobar-se, 

mantenir-se, per 

algun temps en una 

actitud, en un estat, 

en una condició, 

fent una cosa. 

Estar dret, estar de 

viatge. 

  Consistir en Tot està en això: 

que ell no ho 

endevini. 

  Denotació que una 

cosa s’ha deixat de 

fer, és imminent 

que s’esdevingui, 

tenim el propòsit 

de fer-la. 

El tren està per 

arribar. 

  Prestar atenció a 

algú o a alguna 

cosa. 

Estar per algú. 

 Com a verb 

copulatiu usat 

absolutament 

Cessar de fer 

quelcom. 

Estigueu, homes: 

no veieu que fent 

això el molesteu? 

 Com a verb 

pronominal 

Privar-se de fer una 

cosa. 

 

  Residir, habitar, fer 

estada. 

Ell ara s’està al 

carrer de Provença. 

 Com a verb 

transitiu 

Tardar, emprar cert 

temps a fer 

quelcom. 

Per a fer això han 

estat quatre hores! 

Taula 1. Significats i usos de ser i estar. 
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En la Gramàtica catalana (1962), Antoni Badia i Margarit intenta donar explicació 

a les oracions problemàtiques de (14): 

 

(14) a. Aquest gerro és trencat. 

b. Aquest gerro està trencat. 

 

Badia justifica la vacil·lació entre ser i estar indicant que les oracions com les de 

(14a) poden ésser identificades amb les oracions passives. Noteu que són frases en les 

quals és possible intuir-hi la presència d’un agent, com es pot veure a (15): 

 

(15) Aquest gerro és trencat (per algú). 

 

Tanmateix, Badia considera que la construcció amb ser és arcaïtzant, i que, a més 

a més, el castellà pressiona a favor de l’ús del verb estar. 

Un cop exposats aquests punts, Badia distingeix els següents tipus d’estructures 

sintàctiques: 

1. Verb copulatiu + atribut. L’atribut imperfectiu pot ser un nom, un pronom, un 

adjectiu, un determinatiu, una locució adjectiva, un infinitiu, etc. “Ell és enginyer”; 

“La solució és fugir”; “La reunió és ara”; “La idea és del meu pare”. 

2. Verb copulatiu + adjectiu qualificatiu. 

a) En general, amb elements inanimats s’utilitza el verb ser: “La torre és alta.” 

b) Amb elements animats, per a expressar qualitats permanents o imperfectives 

s’utilitza el verb ser: “Aquest home és alt.” 

Per a expressar qualitats transitòries o perfectives s’usa el verb estar: “El nen està 

dret.” 

3. Verb copulatiu + participi. 

a) Amb elements inanimats sempre s’usa ser: “La torre és abandonada.” 

b) Amb elements animats, per a expressar qualitats permanents, s’utilitza ser: 

“L’home és mort.” 
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En canvi, per a expressar qualitats transitòries s’utilitza estar: “El nen està 

animat.” 

4. Verb copulatiu + complement de lloc. Quan el verb de l’oració posseeix el sentit de 

“trobar-se en un lloc”, s’utilitza el verb ser: “On sou?” 

Quan el verb significa “romandre en un lloc durant un temps determinat”, s’utilitza 

estar: “Estaré a casa dues hores.” Val a dir que quan es combina un complement 

locatiu amb un complement temporal, es produeix la vacil·lació entre ser i estar.1 

D’acord amb Badia, les qualitats permanents o perfectives s’expressen amb ser. En 

aquest sentit, és plausible dir oracions com les de (16): 

 

(16) a. La torre és alta. 

b. Aquest home és alt. 

 

Les oracions, el verb de les quals expressa un valor transitori o imperfectiu del 

subjecte, regeixen el verb estar, com es mostra a (17): 

 

(17) a. El nen està dret. 

b. El gerro està trencat. 

 

Com es pot observar a (17b), el verb estar indica una qualitat permanent del 

subjecte. No obstant això, contràriament al que s’ha exposat suara, l’oració no es compon 

amb el verb ser. Així doncs, oracions com les de (17b) es justifiquen per l’aspecte 

perfectiu del verb estar i no pas, com apunta Badia, per la pressió del castellà o per tal 

d’evitar un ús arcaïtzant de ser. 

Jaume Vallcorba, en la seva monografia intitulada Els verbs “ésser” i “estar” en 

català (1978), pretén restablir els usos genuïns d’aquests dos verbs. És, doncs, un estudi 

diacrònic, el qual es divideix en tres parts. 

                                                           
1 La vacil·lació de ser i estar en les oracions amb un complement de lloc i un complement de temps és 

tractada a Llach/Serra (2012). 
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En primer lloc, es determinen quines expressions o marques de context van lligades 

íntimament les unes amb l’un verb, les altres amb l’altre. D’acord amb Vallcorba, les 

oracions amb els circumstancials de temps que contenen un quantitatiu sempre regeixen 

el verb estar, tal com s’observa a (18): 

 

(18) a. Molts dies stigueren los missatgers en aquella ciutat, abans que poguessen perlar 

ab lo rey. 

b. E aquí estegren quatre jorns. 

 

En les oracions on no hi ha el quantitatiu temporal sempre hi apareix el verb ésser, 

com es mostra a (19): 

 

(19) a. Que al maití, a alba de dia, serien davant Messina. 

b. E sobre açò ell féu cridar que tothom fos l’endemà en una plaça que hi havia davant 

lla... 

 

Les oracions amb la marca temporal fins també comporta que estar sigui el verb de 

l’oració, tal com s’il·lustra a (20): 

 

(20) a. Lo rey de Ffrança se·n entrà en París, e féu pendre les tendes del rey d’Aragó, e 

mès-les en la esgleya de Sent Danís, dient que no sabia de qui eren, emperò que 

stiguessen allí ben guardades, fins que aquells de qui eren les volguessen cobrar. 

b. (La) neu, que estarà gran temps que no es regala tro [‘fins’] hi dóna el sol. 

 

En segon lloc, s’analitzen els significats de cada verb. Vallcorba argumenta que 

algunes estructures sintàctiques formades per estar + participi es podrien interpretar com 

a passives de certes frases amb tenir. Vegeu un exemple de dita estructura a (21): 

 

(21) Los peus axí matex, com damunt és dit, deuen star coberts. 
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Així doncs, si hom té els peus coberts, resulta que els peus estan coberts. 

En les oracions amb complement de lloc, el verb ser expressa una estada 

circumstancial, mentre que el verb estar indica residència, i, per tant, ser amb algú 

significa “reunir-se una estona” i estar amb algú té el sentit de “conviure”. Totes aquestes 

nocions s’il·lustren a (22): 

 

(22) a. Demà seré a Vic. (Noció de “estada circumstancial”) 

b. Estic a Vic d’ençà que em vaig casar. (Noció de “residència”) 

c. Seré tota la tarda amb el director. (Noció de “reunir-se una estona”) 

d. Aquí estic en un pis amb més estudiants. (Noció de “conviure”) 

 

Tanmateix, Vallcorba recull l’ús del verb estar per a expressar la manera en què es 

troba una persona o una cosa, com es mostra a (23): 

 

(23) a. Amb el canvi de cap, ara estic millor a la feina. 

b. La torre està alta. 

 

Radicalment diferent seria el significat de (23b) si canviéssim el verb de l’oració 

per ser. En aquest sentit, (23b) s’oposa a (24): 

 

(24) La torre és alta. 

 

En el cas de (24), el verb ser indica una qualitat de la torre (té molta alçada), mentre 

que a (23b), estar fa referència al mode en què es troba (situada en un lloc elevat). 

Per concloure, Vallcorba fa un estudi de les construccions arcaiques dels verbs que 

ens ocupen amb els substituts moderns genuïns. L’autor determina que per a expressar la 

presència en un lloc d’un subjecte animat acompanyat per un complement de temps no 

duratiu s’ha d’utilitzar el verb ser, com s’observa a (25): 
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(25) En Pere ara és aquí. 

 

El verb estar s’ha d’emprar en oracions aparentment locatives amb un complement 

de temps duratiu, o bé, que expressin la voluntat d’un agent, com s’il·lustra a (26): 

 

(26) En Pere estarà a la ciutat per poc temps. 

 

Josep Ruaix, en la seva obra Observacions crítiques i pràctiques sobre el català 

d’avui (1994), també tracta el tema de la variació de ser i estar. D’acord amb l’autor, ser 

és un verb puntual, quasi sense càrrega semàntica, i estar, un verb lineal, amb càrrega 

semàntica de posició, immobilitat, permanència i intensitat. Ruaix explica els usos 

d’aquests dos verbs de la manera que s’exposa a continuació. 

Quan el verb ser és usat en forma absoluta expressa “existència”, com es mostra a 

l’exemple de (27): 

 

(27) Déu és i serà. 

 

El verb ser usat amb un predicat nominal, un complement predicatiu, un 

complement modal o un complement preposicional d’objecte expressa conceptes com els 

de “pertinença”, “identitat”, “qualitats essencials d’alguna cosa”, etc. Vegeu-ho als 

exemples donats a (28): 

 

(28) a. Dos i dos són quatre. 

b. La Maria és de plànyer. 

c. La neu és blanca. 

 

Tanmateix, el verb ser s’utilitza per a expressar qualitats accidentals d’una cosa i 

l’estat d’un objecte animat, com es mostra a (29): 



21 
 

(29) a. La sopa és freda. 

b. Sóc jubilat. 

 

El verb ser pot ésser acompanyat per complements de lloc o de temps. Així, 

expressa o bé el temps en què ocorre una acció o bé la simple presència, puntual i sense 

connotar posició, com es veu a (30): 

 

(30) a. Els exàmens seran el dia vint-i-cinc. 

b. Els nostres amics són de vacances. 

 

El verb estar usat en forma absoluta expressa immobilitat o inactivitat; això és, 

posseeix els significats de “parar” o “cessar”, com s’observa a (31): 

 

(31) a. Ja estic. 

b. Deixa’l estar. 

 

Acompanyat d’un predicat nominal, un complement predicatiu, un complement 

modal o un complement preposicional d’objecte, el verb estar expressa posició, estat 

modal, escaiença, fixació o intensitat en el resultat d’una acció, com es mostra a (32): 

 

(32) a. El pal està tort. 

b. Estem sense aigua. 

c. Mal m’està el dir-ho. 

 

El verb estar acompanyat d’un complement preposicional pot expressar altres 

significats, com s’il·lustra a (33): 

 

(33) a. En Pere n’està molt de la seva dona. 

b. Estic que en Pere no vindrà. 

c. En Jordi no se’n pot estar de criticar-me a totes hores. 
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d. En Jordi avui està per la feina. 

 

En el cas de (33a), el verb de la oració posseeix el significat de “estimar, apreciar, 

admirar”. Pel que fa a (33b), el sentit d’estar que és equivalent al de creure o pensar-se. 

Un significat diferent posseeix el verb de l’oració de (33c), atès que té el sentit de 

“abstenir-se, privar-se, retenir-se”. El significat d’estar per a (33d) és equivalent al de 

“prestar-li atenció (algú o alguna cosa)”. 

Joan Solà dedica un capítol dins l’obra Sintaxi normativa: estat de la qüestió (1994) 

al tema que s’aborda en aquest treball. L’autor pretén resoldre un dels aspectes més 

controvertits de la sintaxi catalana: l’ús dels verbs ser i estar. 

A l’inici del capítol, Solà confessa la dificultat d’aquest punt de la sintaxi, com es 

pot veure a (34): 

 

(34) Vet aquí un altre dels grans temes pendents en la nostra llengua moderna, no 

dic tan sols en la nostra gramàtica. Un punt dels més centrals i difícils de tota 

la sintaxi, del qual, paradoxalment, inexplicablement, la gramàtica normativa 

no diu ni una sola paraula. Aquí la dificultat és doble: teòrica i pràctica.2 

 

Feta aquesta introducció, Solà parla de la dificultat teòrica, la qual es defineix per 

la falta d’acord entre els diferents autors que han abordat el tema de l’ús dels verbs ser i 

estar. És difícil, doncs, establir, des d’un punt de vista lingüístic, unes normes sobre el 

funcionament d’aquests verbs. L’autor suma a aquesta problemàtica la caracterització 

dels verbs ser-hi i haver-hi. 

Des d’un punt de vista pràctic, Solà apunta que aquest és potser el punt de la sintaxi 

en què els dialectes catalans són més divergents: 

 

(35) Els de més al nord, en consonància amb el veïnatge francès, usen el verb ser 

en molts casos que els altres no podríem assimilar. Els de més al sud, en canvi, 

tenen un ús d’estar que, de fet, converteix el seu sistema en paral·lel exacte del 

sistema del castellà. A Catalunya i a les Illes es conserva un cert equilibri entre 

                                                           
2 Sintaxi normativa: estat de la qüestió, p. 127. 
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els dos verbs, però estar hi avança de manera claríssima i, segons tots els 

símptomes, imparable: a costa de ser(-hi), d’haver-hi i d’altres verbs.3 

 

D’acord amb Solà, la variació dialectal en determinades zones està condicionada 

pels usos del castellà i el francès. Aquests usos, tanmateix, són incompatibles entre ells. 

L’autor planteja un altre problema: la substitució dels verbs ser(-hi) i haver-hi pel verb 

estar. Per tal de determinar el valor d’aquests verbs, Solà en dona unes notes provisionals, 

les quals s’exposen ad pédem lítterae a continuació. 

(1) Haver-hi Verb existencial-presentatiu. S’usa per indicar l’existència-presència 

d’un nominal, el qual fa de rema (va posposat al verb: en situació màximament 

remàtica, assertiva) i tant pot ser indeterminat (a) com determinat (b), o pot ser un 

demostratiu (amb elisió del nom) (c), però no un altre pronom (d): 

a) ¿Que hi ha petroli? 

Allà baix hi ha petroli. 

¿Que hi ha festa, avui, aquí? 

Al primer vagó només hi ha tres persones. 

b) ¿Que hi ha en Pere? Allà baix hi ha en Pere / la teva germana / els documents 

del cotxe / totes les teves amigues. 

c) A les festes de la Garriga hi ha aquests, aquells i els de més enllà. Aquí hi ha 

allò que busques. 

d) *A les festes de la Garriga hi ha tu / nosaltres / ells / tots / tots ells. 

(2) Haver-hi Verb existencial. S’usa per indicar l’existència o no existència respecte 

d’un nominal, el qual fa de tema (està elidit o pronominalitzat i pot aparèixer 

duplicat amb desplaçament a l’esquerra o a la dreta: en situació tematitzada) i és 

indeterminat: 

a) No, no n’hi ha. 

No, de petroli, no n’hi ha. 

                                                           
3 Ibid., p. 128. 
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Sí que n’hi ha, de petroli. 

No n’hi ha, de festa, avui. 

b) *En Pere / els documents del meu cotxe / les teves amigues (,) no hi ha. 

* No hi ha, en Pere / els documents del cotxe / les teves amigues. 

c) * Aquests, aquells i els de més enllà, no hi ha, a les festes de la Garriga. 

(3) Ser-hi Verb existencial. S’usa per indicar l’existència o no existència respecte 

d’un nominal, el qual fa de tema (no està pronominalitzat, pot estar elidit i pot 

aparèixer desplaçat a l’esquerra o a la dreta: en situació tematitzada) i és 

determinat: 

a) No, no hi és. / No, no hi és, en Pere. 

Sí que hi són. / ¿Els documents?: sí que hi són. 

b) Aquests, aquells i els de més enllà (,) no hi són, a les festes de la Garriga. 

c) Nosaltres no hi som. /Ja no hi som, nosaltres. 

S’usa també per indicar l’existència o no existència d’un nominal representat 

per un pronom com els següents (aquest nominal és rema): 

d) Avui hi són aquests (polítics), demà uns altres: però tots ens cobren la mateixa 

contribució. 

e) A les festes de la Garriga [hi havia la Carme Ros, en Pere Ballmanya, la 

Ramona Dolça;] hi eres tu, hi eren ells, hi eren tots. 

f) Avui el metro va buit: al primer vagó només hi sóc (*hi ha) jo, i al segon vagó 

només hi ha (*hi són) tres persones. 

(4) Ser Verb locatiu. S’usa per introduir un complement que indica la localització 

respecte d’un nominal, el qual fa de tema (no està pronominalitzat, pot estar elidit 

i pot aparèixer desplaçat a l’esquerra o a la dreta) i és determinat (encara que 

alguna vegada no ho sembli): 

a) El petroli / la festa és a la casa del davant. 

b) ¿Que saps on són? / No sé on són. 
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¿Que saps on són, els documents del cotxe? / No sé on són, els documents del 

cotxe. 

Els documents del cotxe, ¿que saps on són? / Els documents del cotxe (,) no sé 

on són. 

c) Aquests, aquells i aquells altres són a les festes de la Garriga. 

No hi són, a les festes de la Garriga, aquests, aquells i els de més enllà. 

d) Tu, nosaltres i (tots) ells som a les festes de la Garriga, si t’ho pregunten. 

Som a les festes de la Garriga, tu, nosaltres i (tots) ells, si t’ho pregunten. 

Al plantejament teòric vist suara, el segueix la descripció d’alguns errors freqüents 

que es cometen en l’ús d’aquests verbs. 

En primer lloc, s’observa com el verb estar desplaça els tradicionals haver-hi i ser-

hi, tal com s’il·lustra a (36): 

 

(36) a. [Una amiga, per telèfon:] ¿Que està la Carme? [‘haver-hi’] 

b. No estic disposat a seguir la línia que marca un determinat poder. Avui estan 

aquests, demà uns altres; i els periodistes, d’una banda a l’altra, com titelles. [‘haver-

hi’ i potser ‘ser-hi’] 

c.  —¿Podem preguntar ja? [...] 

—És clar, home, per això estan les rodes de premsa. [‘haver-hi’ i ‘ser’] 

d. La policia no descarta que darrere la tragèdia estiguin les forces de la màfia. 

[‘haver-hi’] 

 

D’altra banda, (37) és un cas que pot anar amb haver-hi i que avui habitualment es 

troba amb caber. S’hauria d’aclarir si és construcció genuïna, acceptable: 

 

(37) ¿Cabria la possibilitat que un malalt com Manuel Revert s’exhibira davant la 

població infantil? 

 

Seguidament, Solà parla del cas més notori de l’expansió d’estar en el català actual. 

El fenomen consisteix en desplaçar els usos locatius del verb ser, com es mostra en els 

casos de (38): 
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(38) a. ¿On estan els flams que vam comprar ahir? [‘ser’] 

b. Em podria dir on està la parada del 64? [‘ser’] 

c. Vostè està aquí. (Pistes municipals de tennis de la Vall d’Hebron de Barcelona: 

Croquis de les instal·lacions, amb una fletxa que assenyala el lloc on es troba la 

persona que mira el croquis.) [‘ser’; potser hi correspondria, senzillament, “sou 

aquí”.] 

 

El verb estar substitueix, també, significats no locatius de ser, com s’il·lustra en els 

casos de (39): 

 

(39) a. —¿Què vols de postres? —Pomes, que estan molt bones. [Sc. ‘que m’agraden 

molt’] 

b. —Supose que les meues ordres estan clares —repetí una volta més Tordera. 

c. [A la cua d’una botiga una clienta es queixa que un altre client li passa davant:] 

Ara estic jo. [Sc. ‘ara sóc jo, em toca a mi’] 

 

S’ha escampat també de manera fulminant la tendència inversa; és a dir, la 

ultracorrecció de construir amb ser els elements preposicionals no locatius, que 

tradicionalment anaven amb estar (encara que molts són recents i no es pot dir que tinguin 

tradició), com es mostra a (40): 

 

(40) a. La cultura no és pas a l’abast de tothom. 

b. Els seus pares són de viatge. Són de vacances. 

c. Un acte, etc., ser a punt. 

d. La persona X és en coma a la clínica Y. 

 

D’altra banda, la por a usar estar en contextos on l’usuari pensa que no hi escau ha 

substituït l’ús d’aquest verb per l’ús d’altres, com ara restar, romandre i sobretot raure, 

els quals són verbs més específics. Es pot observar l’ús d’aquests verbs als exemples de 

(41): 
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(41) a. Per obrir els refugis en les dates que resten tancats consulteu la Comissió 

d’Equipaments.  

b. El contenciós que enfronta ambdós partits rau [...] en la mateixa concepció del 

PSUC. 

 

Finalment, Solà recull dos usos d’estar que caldria aclarir si tenen cap tradició i cap 

fonament. Són els casos de (42): 

 

(42) a. [Un nen o nena parlant d’un altre:] 

No m’està amic / No li estic amic. 

b. Des de feia segles els jutges ja no jutjaven “según su leal saber y entender”. El 

despotisme il·lustrat els havia donat el Código, havien d’estar al Código, fos com 

fos. 

 

L’origen de la invasió d’estar en usos que són propis d’altres verbs es deu a la 

influència del castellà. No obstant això, les característiques inherents d’estar també 

propicien que l’usuari l’utilitzi. 

Un cop exposats els diferents exemples amb el verb estar és possible plantejar una 

idea inicial sobre la problemàtica actual en relació a l’ús de ser i estar. Per una banda, el 

verb estar desplaça els usos genuïns del català: ser-hi i haver-hi en l’expressió dels 

existencials, ser en determinats locatius. De l’altra, el parlant sovint té la sensació d’estar 

cometent un error, i tendeix a evitar el verb estar en usos legítims, substituint-lo per verbs 

poc escaients pel seu significat específic com ara restar, romandre o raure. Aquest 

fenomen s’anomena “ultracorrecció”. 

Solà acaba el capítol presentant una “proposta de mínims”; és a dir, un intent per a 

mantenir o establir l’ús dels verbs ser i estar, com es mostra en les oracions de (43), (44), 

(45), (46), (47) i (48): 

- Ús de ser exclusiu per a indicar mera localització: 

(43) a. La Carme és al terrat. 

b. Les pomes velles són al calaix de dalt. 

c. La parada del 73 és dos carrers més amunt. 
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- Ús d’estar exclusiu amb subjectes animats, amb participis, adverbis i adjectius que 

indiquin afeccions transitòries; amb subjectes inanimats, amb adverbis: 

(44) a. Estic molt refredat.  

b. Estàs molt malament. 

c. Estàs groc (‘pàl·lid’). 

d. Aquesta suma no està bé. 

 

- Ús d’estar exclusiu amb sintagmes preposicionals: 

(45) a. Avui el bacallà no està a l’abast de tothom. 

b. El segon volum ja està a la venda. 

c. En Ramon està en coma a la Delfos. 

 

- Doble possibilitat (ser = estar): 

(46) a. La porta és = està tancada 

b. El raïm ja és = està madur. 

 

- Oposició entre ser i estar: 

(47) a. La Carme és/està molt tranquil·la. 

b. El seu pare és molt vell. 

c. Estàs molt vell, amb aquesta barba. 

d. Aquell pal de la llum és/està tort. 

e. Aquesta moto és/està molt bruta. 

 

- Foment del verb haver-hi (distingint-lo de ser-hi): 

(48) ¿Que hi ha la Carme? (no igual que ¿Que hi és, la Carme?). No, la Carme no hi és. 

 

- Evitació d’ultracorreccions. Concretament de dues: 

a) Ús de ser amb sintagmes preposicionals no locatius. 

b) Ús de raure en lloc de consistir, estar. 
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En la Gramàtica del català contemporani (2002), Joan-Rafael Ramos tracta els 

usos dels verbs ser, estar i haver-hi. L’autor organitza la descripció dels usos d’aquests 

verbs en base a tres factors: el tipus de construcció (usos locatius i usos atributius), la 

modalitat de l’acció (contextos no duratius/ contextos duratius) i el caràcter animat o 

inanimat del subjecte. 

Dins dels usos locatius, Ramos fa una separació entre les construccions pròpiament 

locatives i les denominades construccions presentacionals (o existencials). De les 

primeres es diu que quan expressen una mera constatació de la localització apareixen amb 

el verb ser. En canvi, quan es tracta de construccions locatives marcades per una 

permanència, el verb que regeixen és estar, com s’il·lustra en els casos de (49): 

 

(49) a. Quan vam sentir el primer brogit, tots érem a casa. (Indica “localització”) 

b. En Joan és al mercat. (Indica “localització”) 

c. El gos de la Carme és a la seva caseta. (Indica “localització”) 

d. Vull que em prometis una cosa —li vaig dir a cau d’orella—; que estaràs al costat 

del pare i dels esclaus. (Expressa “permanència”) 

e. L’habitacle on va estar feia 1,60 m de llarg i 1,40 d’ample. (Expressa 

“permanència”) 

f. El gos de la Carme està a la seva caseta. (Expressa “permanència”) 

 

Pel que fa a les construccions presentacionals, val a dir que es formen essencialment 

amb el verb haver-hi, com es mostra a (50): 

 

(50) a. En cada paquet hi ha un regal diferent. 

b. En aquesta empresa hi ha poca gent. 

 

Com es veu en els casos de (50), aquestes construccions realitzen una funció de 

presentadores del referent designat pel SN que apareix a la dreta del verb, cosa que explica 

que aquest SN sigui sovint indefinit. 

Sobre els usos atributius dels verbs que ens ocupen, Ramos separa, per una banda, 

els usos amb sintagmes preposicionals i adverbials, i, de l’altra, els usos amb adjectius i 

participis. 
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Els sintagmes preposicionals i adverbials solen preferir l’ús del verb estar. Els usos 

atributius amb adjectius i participis en contextos duratius regeixen sempre el verb estar, 

mentre que en contextos no duratius hi ha l’alternança entre ser i estar per a propietats i 

estats dels subjectes animats. En el cas dels subjectes inanimats és preferible l’ús de ser, 

tot i que s’accepta l’ús d’estar en casos com “La sopa és/està freda”. 

Ramos considera que en les frases on apareixen expressions temporals i locatives 

alhora, s’ha de tenir en compte quin dels dos aspectes és el preeminent. Així, si en la frase 

es vol destacar l’aspecte locatiu, es farà servir el verb ser. Si, en canvi, allò destacat és la 

temporalitat, s’utilitzarà el verb estar. 

Per concloure aquest apartat, és precís destacar el treball intitulat “Ser o estar? Les 

raons d’algunes vacil·lacions” realitzat per Sílvia Llach i Pep Serra, dins Joan Solà, in 

memoriam (2012), en el qual es revisen alguns estudis sobre els usos dels verbs ser i estar, 

i s’explica per què es generen vacil·lacions en el seu ús. Per a abordar aquest objecte 

d’estudi, Llach i Serra escullen un conjunt de casos que il·lustren la dificultat en l’ús dels 

verbs ser i estar: frases on apareixen locatius que poden incorporar informació temporal; 

frases on apareixen locatius d’assoliment o culminatius; sintagmes preposicionals que 

poden incorporar informació locativa, i, finalment, atributs amb subjectes inanimats, amb 

participis i adjectius de qualitats transitòries. 

a) Frases on apareixen locatius que poden incorporar informació temporal 

En català, les localitzacions pures s’expressen amb el verb ser, mentre que el verb 

estar expressa la idea de permanència (acompanyat o no per un adjunt de temps), com 

s’indica a (51): 

 

(51) a. En Joan és a Girona. 

b. En la cerimònia, estaràs al seu costat. 

 

Així, una frase com la següent no hauria de presentar problemes: 

 

(52) El iogurt és a la nevera. 
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Tal com s’observa a (52), el verb ser expressa una mera localització. No obstant 

això, quan introduïm sintagmes amb informació temporal, el verb que s’utilitza és estar, 

com es mostra a (53): 

 

(53) El iogurt està a la nevera des del dia que l’hi vas posar tu. 

 

Les oracions de (52) i de (53) comparteixen una mateixa informació: expressen 

localització. Per tant, per una qüestió d’economia del llenguatge, l’usuari tendeix a 

utilitzar un sol verb. En aquest sentit, és esperable que (52) sigui enunciat com a (54): 

 

(54) El iogurt està a la nevera. 

 

Tal com s’ha dit, el verb estar és preferible en construccions temporals. El verb ser, 

contràriament al verb estar, no pot expressar cap matís temporal. És potser aquesta 

propietat del verb estar, de marcar d’una forma definida la predicació i d’atorgar-li una 

referència temporal definida, la que resulta més atractiva per als usuaris. Aquesta 

tendència s’accentua en els casos en què una sola frase conté un adjunt amb informació 

temporal i un adjunt amb informació locativa, com en els casos de (55): 

 

(55) a. En Pere serà a la fàbrica tot el mes. 

b. En Pere estarà tot el mes a la fàbrica. 

c. Demà serem a Girona. 

d. Demà estarem a Girona. 

e. Aquest vespre seré a casa meva. 

f. Aquest vespre estaré a casa meva. 

 

Les oracions de (55) contenen un adjunt temporal i un adjunt locatiu. Quan es 

combina informació locativa i informació temporal es genera una certa confusió: l’ús de 

qualsevol dels dos verbs seria vàlid. Nogensmenys, cal apuntar que si el parlant vol fer 

èmfasi en la idea de localització, hauria d’utilitzar el verb ser. Si, en canvi, vol fer èmfasi 

en la idea de la temporalitat, podria fer servir el verb estar. 
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En aquest grup hi entraria un dels exemples de Fabra. 

 

(56) Van trobar els soldats sota el pont: estaven allí, armats. 

 

Fabra posa aquest exemple amb estar per expressar l’estat de permanència, però el 

complement locatiu “allí” fa que també es puguin generar dubtes cap a l’ús del verb ser. 

Un altre grup de locatius que experimenta més fortament encara aquesta tendència 

és el de (57): 

 

(57) a. Ja som a finals de mes. 

b. Ja estem a finals de mes. 

 

Com es pot observar, es tracta de locatius més abstractes o figurats. La idea figurada 

de localització entra en conflicte amb l’expressió de la temporalitat. Tanmateix, en els 

casos de (57), la idea de localització és abstracte, i, per tant, costa determinar quin dels 

dos verbs cal utilitzar, generant, així, la vacil·lació en l’ús de ser i estar. 

b) Locatius d’assoliment o culminatius 

Un altre grup d’exemples que poden experimentar vacil·lacions és el de les frases 

que incorporen locatius que es poden traduir per arribar a, com s’il·lustra a (58): 

 

(58) a. Quan siguis al pis més alt, ja em diràs si t’has cansat o no. 

b. No obris el regal fins que no siguis a casa teva. 

 

Les oracions de (58) són, en efecte, locatives, però també incorporen la idea de 

procés, sotmès a una temporalitat, que es marca mitjançant uns adverbis o locucions 

adverbials temporals (quan, fins que...). De nou, la possibilitat que té el verb estar 

d’expressar uns aspecte duratiu o resultatiu, pot explicar per què alguns parlants en 

prefereixen el seu ús. 
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c) Sintagmes preposicionals que poden incorporar informació locativa 

Contràriament al que s’ha exposat suara, també hi ha molts sintagmes 

preposicionals que han d’anar amb estar, però que contenen una preposició amb sentit 

locatiu, com en els casos de (59): 

 

(59) a. Està a l’abast. 

b. Està en el punt de mira. 

c. Està als núvols. 

d. Està prop del col·lapse. 

e. Està sota el comandament. 

f. Està tan lluny de. 

g. Està fora de. 

h. Està a l’alçada de. 

 

En les oracions exposades a (59) les vacil·lacions dels parlants poden tendir a l’ús 

del verb ser, que se sol usar en localitzacions, per ultracorrecció. 

d) Atributs 

No només presenten confusió els locatius, sinó que hi ha usos atributius en els quals 

també és difícil determinar quin verb cal usar. En primer lloc, es tracta el cas del verb 

ser/estar copulatius amb subjectes inanimats i seguits d’adjectius i participis. Es 

consideren les següents oracions, exposades a (60): 

 

(60) a. La sopa és freda. 

b. Els préssecs són verds. 

c. La làmpara és encesa. 

d. El got és trencat. 

e. La porta és oberta. 

 

En el cas de (60), hi ha dos factors que afavoreixen l’ús d’estar. Primer, que els 

adjectius i participis tenen un valor d’una oposició o bé d’una gradació; això és, tots els 

subjectes poden experimentar canvis o veure’s sotmesos a processos. Per tant, és 

preferible d’ús d’estar, atès que expressa un estat transitori o el resultat d’un procés. 
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En segona instància, s’indica que hi ha una oposició entre estats o processos (estar) 

i propietats (ser). Els exemples de (60) es poden interpretar com a estats transitoris o 

resultats d’un procés; per tant, tendeixen a l’ús d’estar. 

Cal tenir en compte, tanmateix, el paper que hi juga l’aspecte perfectiu, que el verb 

estar pot expressar i, en canvi, el verb ser no. Així, “ser simpàtic” consisteix en atribuir 

un predicat a un subjecte, mentre que “estar simpàtic”, a més a més d’aquesta atribució, 

incorpora l’aspecte perfectiu: “Avui sí que està simpàtic”. 

En definitiva, els exemples exposats per Llach i Serra pretenen demostrar que hi ha 

factors interns que expliquen la tendència a desplaçar alguns usos genuïns de ser per estar. 

D’acord amb els autors, el fet que el verb estar tingui propietats lèxiques que li permeten 

expressar informació aspectual durativa i resultativa genera que els parlants tendeixin a 

usar aquest verb sempre que hi ha informació temporal en la oració. El verb ser, en canvi, 

com que no té aquesta propietat lèxica, sembla més adequat per a expressar simplement 

localitzacions (i altres usos atributius que no generen problemes). 
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3. LA NOVA GRAMÀTICA DE LA LLENGUA CATALANA: A PROPÒSIT DE SER I ESTAR 

En aquest apartat es presenten totes les novetats de la Gramàtica de la llengua 

catalana (2016) de l’IEC sobre l’ús de ser i estar. 

En primer lloc, la GIEC tracta els verbs que ens ocupen en oracions copulatives i, 

en particular, aquelles que atribueixen propietats. 

Amb el verb ser es construeixen les copulatives d’identificació i també les 

copulatives de caracterització, que adscriuen una determinada propietat concebuda com 

a no circumstancial al subjecte. L’atribució de la característica o propietat es fa a través 

d’un sintagma adjectival, un sintagma nominal indefinit o un sintagma preposicional que 

pot expressar origen, com s’il·lustra a (61): 

 

(61) a. Aquesta terra és poc fèrtil. 

b. Era una malalta. 

c. Roser és de Benicàssim. 

 

Per a atribuir a un individu o una entitat propietats resultants d’un canvi d’estat, es 

fa servir el verb estar, com es pot veure a (62): 

 

(62) a. El teu germà està trist des que sap que no vindreu. 

b. Estàs deprimit. 

c. Estic com si m’haguessin apallissat. 

 

Totes aquestes idees es posen en relleu en una mateixa oració, exposada a (63): 

 

(63) Aquesta sala és molt freda, però ara està calenta perquè hi ha dues estufes. 

 

La propietat de “molt freda” és predicada de la sala com una característica que li és 

pròpia. Es diu, però, que “està calenta” perquè, tot i ser de naturalesa freda, s’ha 

aconseguit una bona temperatura escalfant-la. En aquest sentit, el valor inherent de 
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“fredor” de la sala s’expressa amb ser. S’utilitza el verb estar quan, volgudament, la sala 

esdevé més calenta (propietat contingent). 

A més de les diferències semàntiques assenyalades, cal tenir en compte que l’ús de 

l’un verb o de l’altre pot estar condicionat per la categoria sintàctica de l’element que 

realitza la funció d’atribut i pel caràcter animat o no animat del subjecte. Tenint en compte 

totes aquestes nocions, la GIEC delimita els casos en què s’usa estar i els casos en què es 

pot utilitzar ser o estar. 

Es produeix un ús exclusiu d’estar quan l’atribut és un sintagma adverbial de 

manera o amb un sintagma de mesura temporal, com es mostra a (64): 

 

(64) a. Tu no estàs bé, Eusebi. (Sintagma adverbial de manera) 

b. Aquesta suma està malament. (Sintagma adverbial de manera) 

c. Hi vam estar un mes, per a fer això. (Sintagma de mesura temporal) 

 

També s’utilitza estar amb els participis que expressen un estat resultant d’un canvi 

o procés, com acostumat, afligit, amagat, amoïnat, col·locat, curat, enamorat, inclinat, 

situat o tancat, tal com s’exposa a (65): 

 

(65) a. Estic acostumat al fred. 

b. En Ramon va estar amagat quatre anys. 

c. En Martí estava tot alterat. 

d. El quadre ja no està inclinat. 

 

Quan l’atribut és un sintagma preposicional que expressa un estat o situació fruit 

d’un canvi o procés, també s’usa el verb estar, com en les construccions de (66): 

 

(66) a. Estar a punt 

b. Estar a l’abast 

c. Estar en joc 

d. Estar de moda 
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A continuació, s’exposa l’ús de ser i estar amb subjectes animats. D’acord amb la 

nova Gramàtica, quan l’atribut és un sintagma adjectival o bé un participi són possibles, 

generalment, els dos verbs. 

Hi ha determinats adjectius que, aplicats a subjectes animats, designen un estat 

assolit (ample ‘no apinyat, còmode’, bo ‘sa’, immòbil, mort ‘aclaparat, fatigat’), i, en 

conseqüència, s’usen amb estar, com s’evidencia a (67): 

 

(67) a. En aquesta taula estarem més amples. 

b. El secretari ja està bo. 

c. La Mireia està morta de son. 

 

Existeix, també, el cas d’adjectius i algun participi que admeten la doble perspectiva 

de propietat inherent (amb ser) i d’estat assolit (amb estar). En aquest sentit, tant (68) 

com (69) són oracions correctes en la llengua catalana: 

 

(68) La Magdalena és animada/nerviosa/prima. 

(69) La Magdalena està animada/nerviosa/prima. 

 

Noteu que les oracions de (68) i (69) són paral·leles a la de (63). 

Alguns adjectius, acompanyats amb l’un o l’altre verb, adquireixen valors diferents. 

Vegeu-ho en les oracions exposades a (70): 

 

(70) a. La Berta és bona. 

b. La Berta està bona. 

 

En el cas de (70a), la frase posseeix el sentit de “tenir bon caràcter”. Completament 

diferent és el sentit de l’oració de (70b), la qual significa que “té bona salut” (i, 

col·loquialment, que “és atractiva”). 
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Amb els adjectius solter, casat, jubilat, calb, cec, sord, coix, viu o mort, és 

tradicional l’ús del verb ser, però, d’acord amb la nova Gramàtica, el verb estar s’usa 

també sense cap diferència semàntica. 

Pel que fa a l’ús de ser i estar amb subjectes no animats, convé dir que l’oposició 

entre els dos verbs és més o menys clara en casos que poden implicar una certa 

interpretació de propietat inherent o bé de propietat contingent, com els de (71): 

 

(71) a. Aquesta bombeta és fluixa. 

b. Aquesta bombeta està fluixa. 

 

En l’exemple de (71a), es fa referència a la qualitat de la bombeta, la qual és de 

poca potència, mentre que a (71b) es posa en relleu l’estat de la bombeta, que en aquests 

moments està mal enroscada. 

Són també objecte d’estudi de la Gramàtica les oracions copulatives locatives. En 

aquest tipus de frases, el predicat pot ser un sintagma preposicional o bé adverbial amb 

valor locatiu, tal com es mostra a (72): 

 

(72) a. La Irene és a la facultat. 

b. El cendrer és damunt la taula. 

 

Exactament igual que les oracions locatives són els casos de (72), puix que contenen 

un matís aspectual (duratiu o terminatiu). En alguns contextos, el predicat verbal haver-

hi pot substituir-se per ser, i, fins i tot, per estar. 

Tanmateix, la GIEC descriu el funcionament de ser i estar amb un sintagma locatiu. 

El verb ser és considerat com un element d’unió entre el predicat locatiu i el subjecte 

oracional. Aquest verb no afegeix cap matís semàntic, i, per tant, l’ús de ser és preferible 

en casos on s’expressa mera localització, com els que s’exposen a continuació, a (73): 

 

(73) a. A les onze en punt encara érem al teatre. 

b. Els castells acostumen a ser en llocs elevats. 



39 
 

c. On són les taronges que vam comprar ahir? 

 

La Gramàtica estableix que la localització temporal s’expressi, també, amb el verb 

ser, com es mostra a (74): 

 

(74) a. La inauguració de l’exposició és a les sis. 

b. Som a les cinc de la vesprada. 

c. Encara no som a l’hivern. 

 

Un altre aspecte destacable segons la GIEC és la relació entre ser i haver-hi. Tal 

relació va ser ja estudiada per Joan Solà (com es pot veure a l’apartat 2.2 d’aquest treball), 

i ara, la Gramàtica l’acaba de definir. 

El verb haver-hi pot expressar de manera neutra la localització, i s’utilitza 

complementàriament amb el verb ser, com s’observa en els parells d’exemples de (75) i 

(76): 

 

(75) a. La Maria Dolors és allà. 

b. Allà hi ha la Maria Dolors. 

(76) a. Les sabates eren a l’armari. 

b. A l’armari hi havia les sabates. 

 

D’acord amb la GIEC, no es pot utilitzar el verb haver-hi a causa del seu caràcter 

impersonal si l’entitat que situem en un lloc s’expressa a través d’un pronom personal 

fort (jo, tu, ell, nosaltres, etc.) o pels quantificadors tothom i tots o totes. Vegeu-ho a (77): 

 

(77) a. Hi serem nosaltres. 

b. Tothom hi era. 

c. Hi eren totes. 
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Al costat de la interrogativa Que hi ha en Damià?, tenim Que hi és, en Damià? En 

tots dos casos es pot respondre No, no hi és o bé Sí que hi és, en què el subjecte és el·líptic, 

i, doncs, no és possible usar el verb haver-hi. 

Aquest és, doncs, l’ús general d’aquest tipus de construccions locatives. La GIEC 

apunta, però, que l’ús del verb estar en molts d’aquests contextos s’ha imposat en bona 

part del territori, especialment a les grans ciutats. D’acord amb la Gramàtica, la causa 

d’aquest fenomen és la influència del castellà. 

Sobre el verb estar en construccions locatives, s’afirma que, de la mateixa manera 

que en les atributives, el seu ús ve condicionat pel valor aspectual de la construcció. Així 

doncs, d’això depèn la distribució entre els verbs ser i estar (o estar-se). 

Com en el cas del verb ser, el subjecte pot ser també animat o inanimat, com 

s’il·lustra a (78): 

 

(78) a. Diumenge vam visitar Vinaròs i Benicarló, però només (ens) vam poder estar un 

parell d’hores a cada poble. 

b. Si no trobes els mitjons, mira que no estiguin amb la roba d’hivern. 

 

En els exemples de (78), estar equival semànticament a trobar-se situat o a 

romandre. Però, per a indicar la simple localització, cal usar el verb ser. D’aquesta 

manera, es posa èmfasi en la situació i no tant en la permanència. 

A continuació, es destaquen altres casos en els quals els valors aspectuals de 

duració, posició o manera implicats amb els verb estar són ben explícits, i, per tant, l’ús 

d’aquest verb és més clar. Observeu-ho a (79): 

 

(79) a. Ahir per anar de Tarragona a Reus hi vaig estar una hora. 

b. En Bartomeu està d’encarregat a can Mates. 

c. Aquí estem sota zero la meitat de l’hivern. 

 

Hi ha altres usos d’estar que poden expressar localitzacions figurades, com 

s’evidencia a (80): 
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(80) a. Sovint les divergències no estan en el contingut sinó en la forma. 

b. Això no està a les meves mans. (‘No puc resoldre-ho’) 

c. Els dos partits estaven al poder alternativament. 

 

En l’exemple de (80a), estar posseeix el significat de “consistir”. Pot ser, doncs, 

parafrasejat també per “residir, sustentar-se”. En aquest sentit, (80a) és equivalent a (81): 

 

(81) Sovint les divergències no resideixen/se sustenten en el contingut sinó en la forma. 

 

Actualment, per a expressar aquest valor, és freqüent l’ús del verb raure. És un cas 

d’ultracorrecció. 

Per concloure aquest resum de novetats de la Gramàtica sobre l’ús de ser i estar, 

cal fer una breu menció a la confluència d’un locatiu i un altre predicat no verbal. Vegeu 

els exemples extrets de la mateixa GIEC, exposats a (82): 

 

(82) a. El conill estava de panxa enlaire al mig del camp. 

b. En Dídac estava en dejú a urgències. 

 

Com s’observa a (82), si el locatiu és l’element més allunyat del verb copulatiu, se 

selecciona forçosament estar. 

Una situació molt similar ocorre quan l’atribut és un sintagma adjectival o un 

participi, com en els casos de (83): 

 

(83) a. Els llibres són al menjador, amuntegats i empolsegats. 

b. Els llibres estan amuntegats i empolsegats al menjador. 

 

Com es desprèn de les oracions de (83), si hi ha el sintagma locatiu en primer lloc, 

predomina ser. Si, en canvi, primer hi ha el sintagma adjectival o el participi, predomina 

estar. 
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4. CONCLUSIONS I PROPOSTES D’APROFUNDIMENT EN EL FUTUR DEL TREBALL 

L’objectiu d’aquest treball era descriure les propietats semàntiques dels verbs ser i 

estar, i presentar alguns estudis descriptius (i també algun amb voluntat normativa) on es 

tracten els usos que generen vacil·lacions. 

En aquest treball s’ha vist que els verbs ser i estar posseeixen una àmplia varietat 

de significats, i que poden aparèixer sols o bé en combinació amb complements varis. 

Tanmateix, en el present treball s’ha plasmat la gran dificultat en l’ús d’aquests dos verbs 

i un conjunt d’aproximacions al tema per a explicar-ne el perquè del dubte que es produeix 

en els parlants. Així doncs, un cop realitzat l’estudi s’observa que la majoria de 

confusions solen ocórrer en frases on hi apareix informació aspectual, com per exemple, 

informació temporal o locativa. És en aquests contextos on el verb estar s’imposa davant 

del verb ser. 

Els gramàtics que han abordat el tema que ens ocupa en aquest TFG estan d’acord 

amb el funcionament de tots dos verbs: afirmen que estar conté una càrrega semàntica 

superior a la de ser i distingeixen quins són els seus usos bàsics: per exemple, atribueixen 

propietats a un subjecte o entitat (“En Joan està trist”/ “La torre és alta”). 

Aquesta intuïció a l’hora de definir l’ús d’aquests verbs no s’aplica en casos 

problemàtics com els que combinen informació locativa i informació temporal (“En Pere 

serà a la fàbrica tot el mes”/ “En Pere estarà a la fàbrica tot el mes”). Per a resoldre 

aquesta confusió, cal tenir en compte les propietats de cada verb i notar que la informació 

aspectual s’expressa millor amb el verb estar. 

A més de descriure les característiques i usos de ser i estar, en aquest treball també 

s’han exposat les aportacions al tema de la nova Gramàtica de la llengua catalana (2016) 

de l’IEC. Les principals novetats que s’observen són les següents: 

a) L’alternança entre ser i estar amb adjectius que indiquen estat civil o laboral 

(solter, jubilat) o condició física (cec, coix, viu) segons si expressen la característica o 

subratllen un canvi (“La veïna és soltera i ja està jubilada”). 

b) L’alternança entre ser i estar segons si l’adjectiu s’interpreta com una mera 

descripció o com un resultat, si bé afavoreix estar la presència d’adverbis aspectuals com 

encara o ja (“L’aigua encara/ja està freda”) o adjectius intercanviables per participis com 

brut (cf. embrutat) (“El drap està brut”). 
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c) L’ús d’estar amb sintagmes preposicionals que expressen estat o situació fruit 

d’un canvi o procés (“L’acte està a punt de començar”; “El disc fa poc que està a la 

venda”), i localitzacions figurades (“Estem en les vostres mans”). 

d) La possibilitat d’usar estar en lloc de ser en construccions pròximes a les passives 

amb participis de verbs com determinar, que també accepten venir (“L’ordre està/ve 

determinat per l’edat”). 

La proposta de l’IEC ofereix, finalment, una normativa clara, concisa i entenedora, 

la qual fa possible la comprensió d’aquest punt de la sintaxi perquè centra la solució 

normativa en les característiques particulars de cada verb. No obstant això, l’àmbit 

acadèmic ha de seguir investigant i fent propostes com fins ara per arribar a una solució 

normativa realista i consensuada. Els mitjans de comunicació han de tenir clars els criteris 

que usen a través dels llibres d’estil que confeccionen. Però, què han de fer la resta 

d’usuaris, els no especialitzats? En aquest punt hi tenen un paper essencial les institucions 

educatives. Vegeu, per acabar, el que diuen Llach i Serra a propòsit d’aquesta qüestió, 

exposat a (84): 

 

(84) Què cal ensenyar, sobre ser i estar? És predictible que a l’escola primària 

s’expliqui la diferència entre propietats i estats (“En Martí és alt”/ “En Martí 

està malalt”) i poca cosa més. I també és predictible que durant l’etapa de 

secundària hi hagi una aproximació a la normativa dels dos verbs amb la 

dificultat que comporta, i que generi el resultat esperable: els estudiants 

avantatjats seran capaços de fer els exercicis d’aplicació i recordaran les 

normes uns dies o setmanes, però la mateixa complexitat del tema farà que 

aquests continguts s’oblidin o quedin arraconats al costat dels usos habituals 

del carrer.4 

 

En conclusió, és important l’existència d’una nova visió a l’escola i a l’institut. A 

part dels usos que no generen problemes, i que poden ser tractats de diverses formes, en 

els usos vacil·lants que s’han tractat en aquest estudi cal optar per una descripció 

comprensiva dels trets lèxics, i, també, per explicar que el verb estar té trets aspectuals 

que el fan molt competent per ser usat en frases on la idea de temps és important. D’altra 

banda, cal ensenyar que el verb ser no disposa d’aquestes prestacions lèxiques i que és 

un verb més especialitzat en localitzacions. 

                                                           
4 “Ser o estar? Les raons d’algunes vacil·lacions” dins Solà, in memoriam, pàg. 115. 
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