
JOAN-MANUEL BALLESTA i ROIL

ALGUNES CONSIDERACIONS ENTORN DELS VERBS
COPULATIUS EN CATALA *

1. Encara sobre els verbs copulatius

Pocs temes, sens dubte, han fet c6rrer mes tinta que aquest dins

el camp de la gramatica catalana. L'establiment d'uns usos normatius

dels verbs ser i estar no es pas una feina ja feta: ben al contrari, sem-

bla que amb cada nova aportaci6 la questi6 s'enfosqueixi encara mes.

Tots els treballs que han anat apareixent al llarg dels darrers temps

intenten d'establir una normative corrects basant-se en sisternatitzacions

que, o be pertanyen a llengues que no s6n el catala, corn el castella, o

be pertanyen a estadis que la llengua fa molt de temps que ha aban-

donat. Qualsevol intent de sotmetre els usos moderns a una normativa

d'aquesta mena presenta, es clar, tot un seguit de problemes. Quan

parlo dels «usos moderns>> em refereixo als que podriem anomenar

* AI llarg d'aquest estudi s'utilitzen una serie de simbols i d'abreviatures que

han esdevingut mes o menys habituals en el m6n de la linguistica . S6n els que

s'esmenten a continuaci6.
Categories gramaticals:

SN: sintagma nominal

V: verb

SA: sintagma adjectival
A: adjectiu
SP: sintagma preposicional.

Qualificaci6 de les frases:
*: agramatical; no pertany a la llengua

?: dubtosa o, en tot cas, poc habitual.
Simbols logics:

3x: quantificador existencial. Es pot llegir <<existeix alguna x*

E : inclusi6 dins un conjunt. Es pot llegir «pertany a».
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ocorrectesn en catala: es a dir, aquells que presumiblement no responen
a infiltracions d'altres llengues i que encara son els habituals en parlants
poc castellanitzats. Un estudi descriptiu d'aquests no to sing represen-
tants comptats en la bibliografia recent. El treball present vol, doncs,
incloure's tambe dins aquest camp.

2. La delimitaci6 dels verbs copulatius

La mena de frases que constitueixen l'objecte d'aquest estudi tenen
una estructura on el constituent V es representat per un element gaire-
be buit de significat i en que el predicat de la frase ve donat per un SA,
un SP o be un SN. Les frases de (1) en son exemples.

(1) a. Els platans de la riera son verds a l'estiu.
b. La taula es de fusta.
c. El teu vei es el president.

El verbs que, com el verb ser, pollen intervenir en aquest tipus de
frases, son, en consequencia, un simple indicador de temps i de persona,
de nombre i, en algunes llengues, de genere. Hom els ha anomenats
«copules>>, <<verbs copulatius>>, <<verbs predicatius>>, etc. Jo els aplicare
el nom de <<copulatius>>, pero amb un criteri bastant estricte, i veurem
com, a part el verb ser, hi ha d'altres trets rellevants a mes dels de
temps i concordanca.

Hi ha una diferencia entre les construccions exemplificades a (la),
per exemple, i les que contenen tambe un SA i que es poden veure
exemplificades a (2).

(2) La Llulsa es va mostrar molt seca amb els convidats.

En efecte, la pronominalitzacio del SA es diferent: aixi, mentre que
a (la) hi correspondria la pronominalitzacio de (3), a (2) hi correspon-
dria la de (4).

(3) Els platans de la riera ho son a l'estiu.

(4) La Liulsa s'hi va mostrar amb els convidats.
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Aquest criteri ha servit per fer una distincio entre els <<copulatius>>
i els que alguna vegada s'han anomenat <<pseudo-copulatius>>. Es un
fenomen molt clar en les llengues romaniques. L'oposicio que to el
catala entre <<ho>> i <<hi>> es equivalent a la que to el castella entre <<lo>
i 1'absencia de pronom, el portugues entre <o> i aquesta mateixa absen-
cia, l'occita entre <<o>> i <<i>>, el frances entre <<le> i <<y>>, l'italia entre
«lo> i <<ci>>, etc.

Aixo no sols ens permet de saber quips verbs son estrictament
copulatius en catala, sing que, a mes, possibilita una comparanca amb
els copulatius d'altres llengues. Aixi, per exemple, com es veura mes
endavant, es evident que el verb stare de l'italia es un verb d'estat,
pero no pas un copulatiu en el sentit restringit que jo dono al terme.
Aquest mateix verb, en canvi, si que es copulatiu en catala, en castella
i en portugues (i possiblement ho havia estat en occita, tot i que avui
dia ja no ho es).

Aplicant-hi el criteri de la pronominal itzacio, hi ha tres verbs que
serien indubtablement copulatius en catala: ser, estar i semblar. En
alguns dialectes potser caldria incloure-hi tambe algun altre verb per
l'estil de resultar, i algun dialecte de caire conservador, com ara els
parlars balearics, mante estar com a verb no copulatiu, ja que pronomi-
nalitza en <<hi>> i no pas en <<ho>>.

Abans de tot, pero, conve de veure quins son els diferents usos dels
verbs ser, estar i semblar en catala, i de fixar quins d'aquests usos son
problematics i per que: com es evident, els usos problematics corres-
ponen a 1'accepci6 <<copulativa>>, tal com quedara delimitada en 1'expo-
sici6 seguent d'aquests verbs.

2.1. El verb ser

El verb ser s'ha considerat sempre com a element purament copu-
latiu, que enllaca un subjecte amb el seu predicat sense aportar altra
informacio a la frase que la que proporcionen els trets flexius de temps,
d'aspecte i de mode verbals.

Deixant de banda l'auxiliar ser de la passiva, dins aquesta linia
general es poden distingir, pero, diversos usos del verb ser. Segueixo,



362 Joan-Manuel Ballesta i Roig

sobretot, la classificacio que dona John Lyons per al verb angles be,'

tot introduint-hi les modificacions oportunes.

a) ser equatiu. Enllaca un SN amb un altre SN, corn a 1'exemple (5).

(5) El director de 1'6pera va ser en Joan.

b) ser copulatiu. Lyons el dona corn a <<adscriptiu>>, denominacio

sota la qual inclou tambe els casos de SN + ser + SN no estrictament

copulatius. El nom d'<<adscriptiu>> el reservo per a una altra cons-

truccio.

La predicacio que ofereix 1'adjectiu, amb el verb ser, es objectiva;

no s'hi superposa cap tret especial.

(6) a. Aquest local es molt acollidor.

b. La noia que vas coneixer ahir es molt trista (de caracter).

c) ser adscriptiu. Enllaca un SN amb un SP.

(7) El sostre es tot de fusta.

Malgrat que Lyons el dona com a construccio diferent, es podria

incloure dintre aquest apartat el verb ser possessiu de (8).

(8) Aquest clavicembal cs de la Teresa.

d) ser locatiu. Fa referencia a la localitzacio objectiva en un lloc,

sense cap altra determinacio.

(9) a. Ja som a Barcelona.
b. Quan siguis a casa teva, telefona'm.

El verb ser, quan es locatiu, pot dur complements de temps que no

indiquin durada o permanencia; si hi apareix un d'aquests complements,

el verb que hi cal es estar. En aquest sentit , observem el contrast entre

les frases (10a) i (10b) d'una banda, i (10c) de l'altra: aquesta darrera

no es gramatical.

1. John LYONS, Semantics (1977). N'hi ha una versio espanyola de Ramon

CERDA, Semantica ( Barcelona , Ed. Teide, 1980).
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(10) a. Encara no son ni a l'alcada del primer poble.
b. Dijous al mati serem al castell de Burriac.
c. * Dijous serem de vuit a una al castell de Burriac.

(Es podria arribar a admetre la frase (10c) per questions de <transacti-
vitat i transparencia>>, pero en parlare mes endavant, a 1'apartat 4.)

2.2. El verb estar

El verb estar ha portat sempre forca problemes en catala a l'hora
d'establir-ne els usos propis com a contraposats als que son particulars
del verb ser. De vegades, fins i tot, s'han volgut introduir questions no
estrictament linguistiques en 1'estudi conjunt de tots dos verbs. Deixo
de banda, com he fet amb el verb ser, destar auxiliar, que apareix amb
gerundis.

V's cert que, darrerament, aquest verb ha sofert una expansio d'us
deguda a la influencia del castella -molt mes gran pero tambe mes
antiga al Pais Valencia que a la resta del domini linguistic. Aquesta
expansio es contradiu amb els usos catalans , i ha estat estudiada, sobre-
tot, per Joan Sola? Hi ha qui soste, pero, que aquesta expansio es, de
fet, una evolucio propia i genuina del catala, semblant a la que varen
sofrir, molt mes aviat, el castella i el portugues. Aixi, per exemple,
Antoni M. Badia' Un hour es demana, pero, per que el catala ha d'evo-
lucionar en aquest aspecte com el castella i no corn 1'italia, poseur pel cas.

En altres casos s'han pres com a base sistematitzacions que la llengua
havia establert per a l'us de ser i d'estar en epoques anteriors al segle xvi
-que es quan, grosso modo, podern dir que la sistematitzacio actual
esta acomplerta o gairebe acomplerta. N'es un exemple evident el llibre
de Jaume Vallcorba.` Corn es obvi, aquestes propostes no son valides

2. Joan SOLA, <<Ser» i <<estar>> en el catala d'avui, «Studia Neophilologica>>, 53
(1981), ps. 149-176; «Ser» i <<estar», <<Corn ensenyar catala als adults. Butileti del
Gabinet de Didactica i Coordinacio», num. 2 (abril de 1983), ps. 21-35.

3. Antoni M. BADIA, Gramatica catalana (Madrid, Gredos, 1975). Tamb6,
Llengua i cultura als Paisos Catalans (Barcelona, Edicions 62, 1964).

4. Jaume VALLCORBA, Els verbs esser i estar en catala (Barcelona, Curial Edi-
cions Catalanes, 1978).
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per a la llengua actual, perque utilitzen un tret de transitorietat per al
verb estar -el qual tambe utilitzen Badia i d'altres, com Ruaix-,5 que
es rebutjable. La voluntat d'unificar ser i estar copulatius amb ser i estar
locatius i la pervivencia d'algunes lexica litzacions han originat aquest
enfocament, pero el tret que caracteritza estar dins la llengua moderna
es un tret resultatiu, de perfectivitat -contrariament al que diu Vall-
corba- pel que fa als copulatius. Fora d'aquest us d'estar ens resta
nomes un verb d'estat dins el qual tambe es podria incloure estar locatiu,
encara que Pen separo per tal de fer-ne una exposicio mes clara.

a) estar copulatiu. Amb aquest verb s'aconsegueix quc 1'adjectiu
que es predica del subjecte tingui el tret de perfectivitat. El subjecte
ateny la qualitat en g6esti6 com a resultat d'un proces. Considerem les
frases de (11).

(11) a. El menjar ja esta cuit.
(Cf. <<El menjar encara es cru>>)
b. La Isabel esta trista/contenta /morena / nerviosa / malalta/can-
sada...

Es forca clar que perque el menjar estigui cuit s'ha d'haver estat

coent abans; que perque la Isabel estigui trista, contenta, morena, ner-

viosa, malalta o cansada, cal que abans s'hi hagi posat. Sovint hi ha un

parallel a la perifrasi amb «posar-se> , i en el cas dels participis com

<<cansat>>, aixo es encara mes evident.

posar-se trist entristir-se

posar-se content acontentar-se

posar-se moreno emmorenir-se

posar-se nervi6s ennerviosir-se

posar-se malalt emmalaltir-se

... cansar-se

Hi ha d'haver un proces: es per aixo que els adjectius que van amb

estar son participis o be quasi-participis, en la denominacio de Gabriel

Ferrater 6 Son molt Glares segiiencies com: 1. L'espera va posar nervios

en Joan. 2. En Joan es va posar nervios. 3. En Joan va estar nervi6s.

5. josep RUAIx, El catala en fitxes, u : Morfologia i sintaxi (Moia 1976).

6. Gabriel FERRATER , L'estructura sintactica , dins Particle << catalau del vo-

lum iv de la Gran enciclopedia catalana (1973), ps. 631-632.
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Ferrater, pero, considera que estar no es un verb copulatiu, i Anna
Bartra ' segueix l'opinio de Ferrater. Aquest, concretament, din:

<<L'afinitat entre les dues llengiles [catala i castella] (i tambe el por-
tugues i l'italia) representada per la coexistencia d'esser i estar es
mes aparent que real. Estar no es realment en catala un verb atributiu
i basicament nomes es dona amb participis i amb certs adjectius quasi-
participis (tipus malalt).>>

En alguna mesura, pero, hi ha una giiestio de noms dins aquests dos
enfocaments. Es per evitar aquesta mena de problemes que Bono el nom
de <<copulatius>> nomes als tres verbs assenyalats i deixo el nom, mes
general, d'<<atributiu>> o <<predicatiu>> per a verbs que s'hi assemblen
pero on no es dona la pronominalitzacio en <<ho>>.

b) Estar, verb d'estat. El verb estar, corn en castella , en portugues
i en italic , pot funcionar com a verb d'estat, seguit d'un SP, d'un adverbi
o d'un adjectiu. En aquest darter cas, sovint es dificil de destriar si es
tracta d'un verb d'estat o un de copulatiu. Sempre es pot justificar que
<<estar dret>> o be <<estar tort>> no son altra cosa que els resultats dels pro-
cessos d'alcar-se i de torcar-se; de la mateixa manera , <<estar de puntetes»
o <estar sense aigua» es poden interpretar , d'entrada, corn a resultats de
<<posar-se de puntetes>> i de <<quedar-se sense aigua >>, pero es preferible
de suposar que nomes estar copulatiu -amb adjectius i participis-
respon sempre i plenament al tret resultatiu i que, fins i tot en alguns
casos en que hi ha un adjectiu, ens trobem davant un verb d'estat en
hoc de trobar-nos davant un verb copulatiu.

El verb estar d'estat tendeix forca a lexicalitzar -se amb els adjectius
que 1'acompanyen : <<estar dret>> to tot 1'aspecte d'una lexicalitzacio.
Tinguem en compte, a mes, que el catala medieval utilitzava estar en
hoc d' <estar dret> , i no pas unicament amb persones: allc on avui en
dia diem <estar posat>> o <estar plantat> per a les cosec , a 1'edat mitjana
s'utilitzava estar sol. N'hi ha incomptables exemples, pero valguin
aquests dos corn a mostra:

7. Anna BARTRA, Entorn de 1'estructura de les }rases amb esser i estar, <Es-
tudi General>>, i, primer volum (Girona, C. U. C., 1981), ps. 87-93.
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(12) a. <<Y al seu costat, estava una smerla>> (Rois de Corella).
b. <Llavors mes lo cap davall 1'aigua perque no fos vist e aplega
a la nau on esta lo timo» (Tirant lo Blanc).

Aquest us perviu encara a l'Alguer. Tambe es pot considerar que
<<estar tranquil>> o be <<estar quiet>> son lexicalitzacions. Pensem que estar
es encara un sinonim d'<<estar quiet>> a frases d'us current com (13).

(13) Estigues una mica i no amoinis mes!

Ls aquest Punic verb stare que existeix en italic -ultra el locatiu,
que se'n pot considerar un cas especffic. Aixf, stare va acompanyat d'ad-
jectius corn <<fermo>>, <<quieto>>, <<attento>>, <<zitto>>, i d'adverbis corn
<<bene>>, <<male>>, etc.

c) estar locatiu. El tret que ens defineix aquest verb es la perma-
nencia en un lloc: es per aixo que constitueix un sinonim de <<viure>>
(14a), de <<treballar>> (14b) i de <<fer estada, passar-hi un temps>> (14c).

(14) a. Ja no (s')esta mes a Argentona: ara viu a Cabrera.

b. Esta en el departament des de l'any passat.

c. (Ens) estarem dos dies a casa del teu oncle.

Pot semblar contradictori que, mentre que amb ser copulatiu s'ex-
pressa una qualitat objectiva, duradora, i amb estar copulatiu una de
perfectiva (cf. ser/estar trist), amb els locatius aixo es gairebe a l'inre-

ves, ja que la duracio s'expressa amb estar. S'ha de prendre en consi-
deracio, pero, que si amb els copulatius l'opcio mes marcada es In per-

fectiva, amb els locatius l'opcio mes marcada es la durativa: el verb

estar sempre fa referencia a una opcio mes marcada que la que ofereix

ser -que no es gens marcada. En aquest sentit, fixem-nos que (15a) i

(15b), tal i com les podem sentir en parlants poc castellanitzats, son

sinonims, pero mentre que una utilitza ser, l'altra usa estar.

(15) a. Es enterrat des del gener.

b. Esta sota terra des del gener.

(15a) conte ser copulatiu , amb 1'adjectiu <enterrat > -malgrat que
es tracti d'un participi, aqui perd completament el seu valor verbal, de
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manera paralllela al que s'esdeve amb <<mort>>. (15b) conte estar locatiu,
perque el sentit de permanencia en aquest cas no ofereix cap dubte.

Aquest estar locatiu es 1'6nic que existeix avui en dia en occita i en

rossellones, i encara limitat al sentit de <<viure, habitar>>.
Simon C. Dik, representant de la tendencia gramatical anomenada

gramatica funcional>>, que remet les regles gramaticals a 1'6s social i de
cooperacio del llenguatge, fa una clasificacio dels verbs basada en quatre

tipus de situacions: activitat, proces, posicio i estat s Els dos factors

determinants son <<Control>> i <<Canvi>>, dels quals s'indica la presencia

amb el signe <<+>> i 1'absencia amb el signe <<->>; segons aixo, podem

classificar els diferents verbs estar en un esquema corn el que segueix,

on, tot mostrant-ne les diferencies, se'n justifiquen les semblances:

[ + Control] [- Control]

[ + Canvi] ACTIVITAT: estar auxiliar: PROCES: No hi ha cap verb

<Esta endrecant la cambra> . estar que hi respongui: es

el pas previ a I'aparicio

d'estar:

L'Antonia es va emmalal-
tir pel setembre.

[-Canvi] i'ostcto: ESTAT:

<<Estaven de puntetes u. <L'Antonia estava malal-

<< Estic dret>>. ta> (1).

«Estarem dues bores a Bar- (Cf.: <<L'Antonia era molt

celona> . simpatica > (ii)).

Mentre que ( I) es un resultat d'un proces, (ii) es una qualitat inhe-

rent a la persona ; d'aqui la diferencia entre ser i estar copulatius.
Comparem-ho amb la situacio Posicib (que cobreix el que he anome-

nat <<verb d 'estat>> ): malgrat que <<estic dret>> es pot tractar corn a
resultat d'un proces, es millor de dir que no es tracta d'un copulatiu
stricto sensu , sing d'una lexicalitzacio comparable als dos exemples que

8. Simon C. DIK, The Semantic Representation of Manner Adverbials, dins
Linguistics in the Netherlands, 1972-1973 (Assen/Amsterdam, Van Gorcum, 1975).
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l'acompanyen. La pronominalitzacio en <<hi» es almenys possible, si no
general:

(16) -Que estas dret?

-Si, si que)
hi

I ?ho
estic.

2.3. El verb semblar

El verb semblar estableix un tret de modalitat epistemica (factivitat)
en les construccions de que forma part. Pot enllacar un SN amb un SA
(actuant com a copulatiu) o be un SN amb un altre SN. Aquest com-
portament l'apropa a ser. Vegem-ne els exemples de (17).

(17) a. Els seus motius semblen bastant foscos.
b. N'hi ha que vesteixen les criatures que semblen pallassos.
c. Ho coneixia tot tan be que semblava 1'amo de la casa.

(La diferencia entre b i c es la que establia Lyons entre <<adscriptiu>> i
<<equatiu». )

Ultra aquests usos, n'hi ha un en que semblar porta frases subordi-
nades, i que es pot veure en 1'exemple de (18).

(18) Sembla que han accedit finalment a les nostres peticions.

Aquest verb semblar es parafrasejable en <<es produeix aparentment
el fet que... », i no es pot considerar copulatiu en el sentit estricte que
he puntualitzat, com tampoc no s'hi pot considerar el verb ser parallel
de la construccio «es que...» , ni tampoc els que enllacen el subjecte
amb un element que no sigui un adjectiu o un participi. En parlare al
llarg de 1'apartat seguent.

3. Copulatius i construccions paralleles

Hem vist que la diferencia que existeix entre els copulatius catalans

es sobretot una giiestic relacionada amb 1'aspecte de la frase, el qual
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matisa el significat de I'adjectiu que constitueix el predicat. En efecte, a
1'hora de fer una anylisi semyntica d'una frase que contigui un verb

copulatiu, I'adjectiu (o el participi) actuary corn a predicat de frase, i

per tant cal que contingui els trets aspectuals que corresponen a la frase

segons si el verb es ser -que podem considerar que no transmet trets

aspectuals o be que aquests son buits-, estar -amb el tret de perfec-

tivitat- o semblar -amb el tret de factivitat negativa. Representant-

ho amb els sitnbols habituals de la logica de predicats, l'analisi d'una

frase com «Aquesta peca ja esta collocada» seria quelcom de sem-

blant a (19).

(19) (3 x: x = aaquesta peca»), (Px).

A (19), P indica el predicat: en aquest cas, «collocada», que contin-
dria, a mes, el tret resultatiu.

Pot semblar estrany que I'adjectiu aculli uns tress que, corn a aspec-

tuals que son, serien patrimoni del verb. De fet, horn sol considerar

que l'adjectiu, a mes dels trets nominals, en conte de verbals.9 Aixo es

facilment comprovable en algunes llengues, forcosament molt allunyades

ja no sols del catala, sing en general de les llengues indoeuropees, que

compten amb adjectius flexionats. Es a dir, adjectius amb determina-

cions Glares de temps i d'aspecte -de les quals sovint es veu mancat el

verb. Un exemple d'aquesta mena de llengues fora el japones.10

D'altra banda, si el copulatiu ser no transmet trets aspectuals a
l'adjectiu, resultaria forca comprensible que en algunes frases, a causa

9. Aix!, per exemple , dins les tiltimes tendencies de la gramatica generativa.

Tradueixo el fragment segiient del llibre Lectures on Government and Binding de

Noam Chomsky (1981): aEspeclficament , assumim-ne una variant basada en dues

categories de la gramatica tradicional : substantiu ([+ NJ), que inclou noms i ad-

jectius, i predicat , i ([+ VI), que inclou verbs i adjectius . Fern referencia a substan-

tius i predicats com a <<categories lexiques» . Aixl, tenim un sistema basat en els

trets [± N], [± V], on [+ N, -V] es nom, [-N, + V] es verb, [+ N,

+ VI es adjectiu i [- N, -VI es preposicio , de manera que les tres primeres

son categories lexiques.»

10. Per a una visio mes completa d'aquestes afirmacions , inclosa dins la gra-
matica generativa , vid. Joan-Manuel BALLESTA, Els verbs copulatius dins el pard-
metre de subjecte nul, tesi de liicenciatura presentada a la Universitat Autbnoma
de Barcelona , Departament de Filologia Hispanica ( 1985).

2 4.
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del paper tan migrat que hi tindria, desaparegues. Aixo es sistematic
en llengiies com 1'arab o el rus; en aquesta darrera, si el temps es pre-
sent i el mode es indicatiu, horn prescindeix de la copula. No cal, pero,
anar tan lluny: en catala sovintegen frases d'on ha desaparegut el verb
ser, corn en els exemples de (20).

(20) a. -Com son aquests llibres?
-Aquest bo, el del costat excellent i el que tens a les mans

pessim.

b. Llarga, aquesta pellicula: no t'ho sembla?
c. Impossible que vingui tan d'hora.

Aquestes caracteristiques del verb ser -el fet que no transmeti trets
aspectuals- fan que en sigui possible l'aparicio a molts de llocs on
estar o semblar invaliden la frase. Aquests dos darters verbs, com que
si que transmeten trets aspectuals, poden entrar en collisio amb uns
trets aspectuals diferents que hi pugui haver aportat, per exemple, una
perifrasi del tipus «comengar de>>. Vegem-ne un exemple a (21).

(21) a. A les dotze, el soroll ha comencat de ser insuportable.
b. * A les dotze, el soroll ha comencat d'estar insuportahle.

Es comprensible que quan no hi ha un adjectiu no es puguin trans-
metre trets aspectuals i per tant que el verb no es pugui considerar
copulatiu en el sentit restringit clue he donat al terme. Pero es clue la
interpretacio semantica tambe canvia: em refereixo als casos en que ser
i semblar poden servir d'enllaq entre on SN i un altre SN o be entre
un SN i un SP, funcio en la qual estar no es permes. Observem els
exemples de (22) i de (23).

(22) a. Aquest gerro es/sembla de vidre.

(Cf. «Aquest gerro es/sembla vitrificat>>)
b. * Aquest gerro ja esta de vidre.

(Cf. «Aquest gerro ja esta vitrificat»)
c. Aquest gerro ja es/sembla de vidre (despres de vitrificar-lo).

(23) a. En Joaquim es/sembla un metge (molt bo).
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b. * En Joaquim ja esta ( un) metge.'t

c. En joaquim ja es/sembla (un) metge.

Les interpretacions logiques d'aquestes frases son diferents de la
que veiem a (19 ), i correspondrien mes aviat a les que es donen a (24)
i (25), malgrat els punts de contacte que puguin tenir amb les del tipus

de (19): aquests punts de contacte son evidents i no cal pas maxima-

litzar unes diferencies que son molt petites, pero es tracta ara de filar

molt prim.

(24) ( 3 x , A : x = <<aquest gerro>> , A = Conjunt de les coxes que son

de vidre ), (xEA).

( 25) ( 3x, A : x = <<en Joaquim », A = Conjunt dell metges ), (xEA).

El verb ser i el verb semblar, aquI, tenen una funcio de classificacio:

en un sentit vague, indiquen una pertinenca, la inclusio dins un conjunt.

Ara be, com es evident, insisteixo, les semblances amb les construccions

estrictament copulatives son moltes i profundes. De la mateixa manera,

quan funcionen com a <<equatius>>, segons la classificacio de Lyons, tam-

be es relacionen amb els copulatius homonims, malgrat que en aquest

cas fins i tot la normativa estableix una diferencia pel que fa a la prono-

minalitzacio: en efecte, malgrat que la llengua tendeixi a efectuar canvis

analogies en aquesta mena de construccions, la normativa prescriu que

quan el verb ser es equatiu el SN del predicat no pronominalitza simple-

ment en <<ho>>, com es el cas amb ser copulatiu, sing en ael/els /la/les/

ho», segons el genere i el nombre del SN, com a la frase (26).

(26) Semblava que era la teva germana, pero no 1'era pas.

Despres d'aquestes reflexions es oportu d'establir comparances entre

els copulatius catalans i els copulatius de les llengiies mes properes; els

11. Aquesta construccio, en sistematitzacions anteriors de la llengua, devia ser
possible; pcrh no podem saber amb certesa a que obeien aquestes sistematitzacions

antiques -malgrat aproximacions corn la de Vallcorba-, ni tan sols si ercn real-

ment catalanes o be si eren degudes a necessitat de flexibilitzar 1'expressi6, corn
una mena de recurs, diguem-ne, literari. Vallcorba cita 1'exemple seguent de Llull:

«[ ... ] e to estas rey, mas no estas en olici de rey [ ... ]». En tot cas, es tin error

de prendre-la en consideracio per mirar d'establir una norma actualitzada.
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trets aspectuals i modals varien d'una llengua a una altra, i hem de
suposar que el nombre de verbs copulatius tambe ha de tenir oscilla-
cions considerables. Cenyint-me al mon de les llengues romaniques,
m'agradaria de fer algunes observacions respecte al terra. En castella,
per exemple, existeix un copulatiu estar, inexistent en catala, que apa-
reix en frases on 1'adjectiu rep un tret aspectual de transitorietat. En
aquest sentit, comparem la frase castellana de (27) amu is traduccici
catalana de (28).

(27) A veces pasaba ratos en que estaba consciente.
(28) De vegades passava estones que era conscient.

Igual com en catala, en castella estar tambe to el tret resultatiu. Pero
hi ha una diferencia respecte al catala: el resultat a que s'ha arribat en
un proces es puntual, i encara que aquesta situacio que s'ha assolit es
mantingui despres, en catala ja no s'usa estar, mentre que en castella si.
Compareu les frases de (29) amb les de (30): les frases 'a' illustren
1'aspecte resultatiu, mentre que les 'b' son un exemple de com el mante-
niment de 1'estat a que s'ha arribat com a resultat d'un proces continua
comportant estar en castella, pero no en catala.

(29) a. Esta cansado.
b. Esta vivo/muerto/soltero/casado/...

(30) a. Esta cansat.

b. Es viu/mort/ solter/casat/...

Pensem en un context adient: algii veu una porta que es va obrint:
quan la porta s'ha acabat d'obrir del tot, pot dir <<La porta ja esta ober-
ta>>. A partir d'aquell moment -i en aixo el catala s'aparta del cas-
tella- la porta passa a ser oberta (per exemple, en oposicio a la del
costat que es tancada).

No totes les llengues fan us de les possibilitats existents pel que
fa als copulatius: pensem en el verb stare de 1'italia, que no es un copu-
latiu, sing un verb d'estat. I hi ha llengues com 1'occita que ban perdut
1'antic copulatiu estar. En portugues, en canvi, el copulatiu estar es
mante: a (30a) podem veure illustrat l'aspecte resultatiu, encara que
segurament coincideix mes amb el castella que amb el catala -es Yogic,
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d'altra banda-, corn mostren (31b) i (31c), que en catala es contruirien
amb ser.

(31) a. 0 casaco dela estava mais bem feito do que o rneu.
b. A sua exposicao esta muito confusa.
c. Este lencol esta branco como a neve.

Els exemples es podrien multiplicar, pero crec que es innecessari.

4. Transactivitat i transparencia

Existeixen uns casos en que hi pot haver una alternanga real entre
ser i estar dins el mateix context, i en els quals no sembla pas que
s'hagin fixat els nostres gramatics: es un fenomen al qual jo he donat
el nom de «transactivitat i transparencia» , i que s'estableix en una serie
de casos que exposo a continuacio.

a) Quan hi ha un adjectiu que exigeix estar i un complement de
Hoe que exigeix ser.

b) Quan hi ha un gerundi -que, doncs, exigeix estar- i on com-
plement de lloc que exigeix ser.

c) Quan hi ha un adjectiu que exigeix ser i un complement de
temps que expressa durada i per tant exigeix estar.

Els exemples d'aquestes construccions, correlativament, son les fra-
ses (32), (33) i (34).

(32) a.

b.

El lladre era assegut a la banqueta.
El lladre estava assegut a la banqueta.

(33) a.

b.

Es a la cuing, fent el dinar.
Esta fent el dinar a in cuina.

(34) a.

b.

Hi era present de cinc a sis.
Hi estava present de cinc a sis.

La variacio possible es aportada pel complement al qual podem dir
que es dona mes relleu -complement que anomeno transactitt i que,
per dir-ho d'alguna manera, <<forca» el verb, en oposicio al complement
que no to aquesta actuacio i que, per tant, es transparent. L'assignacio
dell trets de transactivitat i de transparencia als complements es pot
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invertir , i aleshores el verb ens canvia : d'aqui la variacio entre les fra-

ses 'a' i 'b ' de (32), (33) i (34).

La transactivitat no es possible amb SNs , com ho demostren els

exemples de (35).

(35) a. En Xavier sera cap de personal tot aquest mes.

b. * En Xavier estara cap de personal tot aquest mes.

Segons aquest fenomen, podem admetre una doble versio -amb

ser o amb estar- de la frase que he donat a (10c) i que reprodueixo

a (36), segons si donem mes relleu a] complement ode vuit a una» o al

complement <<al castell de Burriac>>.

(36) a. Dijous serem de vuit a una al castell de Burriac.

b. Dijous estarem de vuit a una al castell de Burriac.

Vallcorba dona com a prescripcio 1'6s obligatori d'estar en aquestes

frases que porten un complement de durada. Ell constata tambe dos

exemples -es forca sorprenent que en tota la historia medieval de la

literatura catalana nomes n'hagi trobats dos! - on la seva sistematitra-

cio de ser i estar no es compleix. Els reprodueixo a (37).

(37) a. <<Tota aquella nit foren en la capella Evast e Aloma, ab lur fill

Blanquerna.>

b. uE prec-vos, Tirant lo Blanc, vos placia dir-me los noms de tots

aquests senyors que ad present estan, perque la mia anima ne reste

aconsolada.>>

Resulta obvi que aquests dos exemples -deixant de banda ara la

seva dubtosa validesa tenint en compte que son medievals i no mo-

derns- es poden admetre perfectament si els sotmetem a la transactivi-

tat: la frase 'a' fa transactiu el complement <<en la capella>> i transparent

<<tota aquella nit>>. La frase 'b' fa transparents <<aci>> i <<present>>, i el verb

estar hi apareix amb el significat ple d'oestar dret> que tenia a l'edat

mitjana, corn he assenyalat a I'apartat 2.2.

Moltes de les aparents vacil-lacions que presenta la llengua del se-

gle xv -o del xvi- enca son facilment explicablcs segons aqucs-

ta consideracio. Tambe es facil d'entendre, sota aquesta aproximacio,
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per que hi ha adjectius -que abans he qualificat de lexical i tzacions-
que exigeixen estar: molt sovint es pot considerar, corn en el cas d'estar
quiet, estar dret, que hi ha una determinacio implicita de durada, de
transcurs en el temps.

5. A favor de la claredat

P-s cert que la questio dels verbs ser i estar en catala continua pre-
sentant problemes, encara que espero d'haver-hi aportat un minim de
llum. He pretes de donar una visio concisa i clara de ]es conclusions a
que he pogut arribar en 1'estudi d'aquests verbs -i deixo ara de banda
la giiestio del verb semblar perque el problema se centra sobretot en
ser i estar. M'ha semblat preferible aquest enfocament que no pas l'estu-
di tipic que presenta una casuistica feixuga i que dona tantes conclusions
que es corn si no en dones cap.

Se que no es pas gaire original de dir que ens cal una normative
clara respecte a 1'6s de ser i estar, perque la majoria en som conscients.
Tanmateix, aixo ara ha deixat de ser un tema per resoldre per esdevenir
una urgencia real. Si l'escrit present pot servir d'ajut per a l'establiment
rapid d'aquesta normativa, haura complert amb escreix la seva comcsa.


