
ENTORN DEL VALOR AUXILIAR

DEL VERB CASTELLA IR AMB EL PARTICIPI

I

La giiesti6 del valor auxiliar que poden presentar alguns verbs en les

diferents llengues romaniques , al costat dels que tenen aquest caracter

d'una manera absoluta i reconeguda corn habere i esse, es extraordina-

riament delicada.

El valor auxiliar admet , certament , graus, des dels casos d'una grama-

ticalitzaci6 completa, corn la del verb haber, fins a aquells en que un valor

concret es mes o menys perceptible al costat d'una funci6 auxiliar, ja

que per mitja d'ells s'expressen modalitats aspectuals , temporals , modals

o de veu i tambe d'ordre afectiu.

La llengua castellana ofereix, en aquest aspecte , una riquesa extra-

ordinaria . El verb que hem escollit pertany, naturalment , al grup dels

de moviment , junt amb andar y venir entre els mes importants . No pre-

tenern de fer ace un estudi exhaustiu dels deferents matisos que amb ca-

rActer d'auxiliar pot prendre ir+participi , la qual cosa seria imprdpia

d'aquesta nota breu . Ens referirem , nomes, als usos mes importants i d'un

caracter mes prdpiament perifrastic.

Abans , perch, conve subratllar la circumstancia d'unir-se el nostre

verb a les tres formes nominals - participi , gerundi i infinitiu - per a la

formaci6 de perffrasis verbals. Un verb corn estar, la importancia del qual

corn a auxiliar no cal posar de relleu, ate un us molt fregiient amb les dues

primeres, peril la seva uni6 a l'infinitiu es d'una extensi6 molt limitada.

It, en canvi , ofereix la particularitat d'ajuntar-se a totes tres en un grau

similar d ' importnncia.

El verb it, ultra Esser un verb de moviment , es intransitiu i pot pre-

sentar -se sota an aspecte imperfectiu . Aixd fa que el seu us corn a auxiliar

ofereixi punts d'analogia amb andar i venir i, sense idea de moviment,

amb estar , entre els mes importants . En aquest us, i junt al participi,

expressa una idea de moviment amb un matfs de direcci6 o continuitat,

o be expressa la dita idea d'una manera general i abstracta . Andar, en
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2 J. ROCA I PONS

canvi, to sovint un caracter de reiteracio i manca de continuitat inconfu-
sibles, a mes d'un matfs pintoresc o afectiu, i venir rarament s'aparta del
sentit de direccio vers al punt local o temporal en que ens trobem. Si la
idea de moviment no es actual i molt poc definida , pot acostar -se mes al
valor de estar, tal com veurem mes endavant.

La idea de moviment expressada per les perffrasis que formen els tres
verbs esmentats - ir, andar i venir - to un punt de partida comb, malgrat
els deferents matisos : el moviment en 1'espai, sobretot en el sentit de canvi
de Iloc. La qual cosa ens fa pensar en estar, car tambe aquest verb es fa
auxiliar a partir d'una idea de floc, si be en aquest cas amb caracter de
repos.

Els sentits fonamentals sobre que es basa l'us perifrastic de it amb
participi son, a mes de 1'originari que hem indicat abans, el de moviment
solament en el temps i, finalment, el que podrfem anomenar moviment
subjectiu, tots els quals estan relacionats amb accepcions fonamentals del
nostre verb en el seu us no perifrastic i independent.

El tipus de perffrasi que anem a estudiar esta fntimament relacionat,
com s'esdeve en altres auxiliars, amb la unio amb adjectius i locucions
equivalents, si tenim en compte la possibilitat o, mes ben dit, la frequencia
d'un aspecte imperfectiu del participi.

L'unica investigacib feta que afecta directament aquests problemes es
la de Matthies,' d'un caracter bastant desigual, puix que al costat d'encerts
importants, com la consideracib de 1'aspecte perfectiu i imperfectiu del
participi, hi ha una contraposici6 entre l'us del verb estar i el dels de
moviment, basada en aquest aspecte, injustificada en bona part. Per altra
banda, si be remarca la importancia del que podriem anomenar aspecte du-
ratiu del subjecte, interpreta erroniament alguns exemples, en els quals,
com veurem mes endavant, no es el valor duratiu del concepte expressat
pel subjecte la causa d'emprar-se un verb de moviment, sing la idea de
moviment considerat en l'espai, So es, en la seva dimensio originaria
i propia. Finalment, manca a l'obra de Matthies una adequada relacio
amb els verbs de moviment transitius - 11e-car, traer - i entre participi,
adjectiu i locucions equivalents. Malgrat aquests defectes, la investigacio
de 1'illustre romanista alemany es meritoria en molts aspectes, entre els
quals el d'haver posat de relleu la importancia de Ns dels verbs de mo-
viment cone a auxiliars en espanyol. A. Alonso, en un important treball,'

i. Die aus den intransitiven Verben der Bewegung and dem Partizip des
Per/ekts gebildeten Umschreibungen im Spanischen von WERNER MATTHIES (Jena-
Leipzig 1933: BBRPh, III, 3). Critica a RFE, XX (1933), 406.

2. Sobre metodos : construcciones con verbos de movimiento en espanol, RFH,
I (1939), 105-138, inclos despres en el recull Estudios Lingiiisticos (Madrid 1951
BR H).
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VALOR AUXII.IAR DE AMB PARTICIPI 3

remarca alguns dels errors esmentats en l'obra de Matthies i d6na excellents

orientacions per a 1'estudi d'aquests verbs.

II

Examinant els diferents usos de it amb participi, hom pot remarcar

el que segueix :

a) La idea de moviment es presenta en tres aspectes : en 1'espai, en

el temps i en el que podrfem anomenar moviment subjectiu.

El primer colnpren des dels casos de moviment real i actual - sense

veritable valor auxiliar, per tant -- fins a aquells en que es suficient la

consideraci6 del subjecte en la seva possibilitat de moure's per ell mateix

o el d'esser mogut. No 6s oportu de fer ara un estudi minucibs i detallat

de les menes d'objectes que admeten aquesta consideracio ; remarquem,

nomes, que poden incloure-s'hi des de les persones i animals, fins a coses

que habitualment estan en situaci6 de repels, com mables, etc., i Adhuc

ideas i pensa.ments, considerats en llur capacitat d'esser comunicats. No cal

assenyalar 1'6s frequent del nostre verb amb documents o objectes des-

tinats a esser traslladats, com paquets, etc.

La segona modalitat es presenta quan es concep el subjecte en el seu

moviment o canvi a traves del temps, per tant, amb tin sentit figurat molt

clar en relaci6 amb l'anterior, o b: quan el concepte del mateix subjecte

implica ja aquesta idea de temps : per exemple, la vida o salut. hs en

aquest sentit que s'ha parlat d'un aspecte del subjecte, la qual cosa, ben

entesa, representa una consideraci6 eficac per a la investigaci6. Aquesta

modalitat temporal es la que trobem, segons s'ha dit abans, en la perffrasi

durativa amb gerundi i, fins a cert punt, en la d'infinitiu

La tercera, mes discutible, esta molt fortament relacionada amb

1'anterior i es justifica quan, d'acord amb el que deixa entreveure la deno-

minaci6, no s'alludeix a cap mena de moviment objectiu, sin6 que la idea

dinamica esta en la manera d'esser considerat 1'object,, : una Vista de now,

per exemple. Aquesta mateixa tercera modalitat es la que pot explicar-nos

certs usos aparentment contradictoris del verb anda.r ; per exemple : pbr

ahi andan colocados...

b) El participi expressa un estat que, d'una manera parallela al que

s'esdeve en el verb estar, pot tenir un caracter ocasional o final, sense que

aixd vulgui dir que ambdues idees han de manifestar-se amb absoluta

claredat. En el primer cas anomenarem el participi, imperfectiu ; en el

segon, perfectiu. L'iis amb adjectius i locucions equivalents - semblant-

ment tambe a estar i a altres auxiliars menys importants del mateix ca-
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meter - to molts punts d'afi'nitat amb el del participi, si tenim en compte
la possibilitat o, Ines ben dit, la frequencia d'un aspecte imperfectiu d'a-
quest darrer.

La combinacio dels dos factors que acabem de posar de relleu - moda-
litat en que es entesa la idea de moviment i el que pot anomenar-se aspecte
del participi - dona lloc, junt amb altres circumstancies secundaries, als
tipus fonamentals que pot presentar la perifrasi.

III

Si examinem la idea de moviment en 1'espai, en relacio amb el valor
del verb i participi emprats, ens trobarern amb el que segueix :

a) El primer grau vers una funcio auxiliar i el mes allunyat d'aquesta
serif una situacio de moviment actual, sobretot si es amb idea de direccio.

L'atencio a l'estat que s'anuncia pot esser preferent, i flavors estem
prop del cas segiient, en que l'us del verb it es justi'fica, nomes, per la
possibilitat d'una consideraci5 dinamica del subjecte.

Deixem de banda, act, distincions innecessAries a l'objecte d'aquesta
nota breu, poseur per exemple :'

.Es que ya vamos cansadosp (CRUZ, 18).

3. Per a les cites que donem a continuaci6 fem fis de les segiients abreviatures
(quan les traiem de l'obra ja esmentada de Matthies , ho fern constar) :

«Actasn = «Actas de la primera Reuni6n de Toponimia Pirenaicae (Zaragoza
1949).

ALFONSO X = ALFONSO EL SARIO, Pr6logo , selecci6n y glosario de ANTONIO G.
SOLALINDE , I (Madrid 1922 ; aColecci6n Granada))).

AZORfN = AZORiN , Lecturas Espanolas ( Buenos Aires 1947 : . Col. Austral.,
XXXVI).

CRUZ = RAM6N DE LA CRUZ, Sainetes , I (Madrid 1915 ; NBAE, XXIII).
FFrjoo = B . JERONIMO FEIJoo, Teatro Critico Universal ( Madrid 1923 ; CC,

XI,VIII).
LINARES RIVAS = MANUEL LINARES RIVAS, Mal ano de lobos ( Madrid 1927

(La Farsa)), VII).
M.ARI .AS = JULIAN M.ARfAS, Historia de la Filosoffa ( Madrid 1941).
MARQUINA = G. DiAZ-PLAJA , 11r.tologfa temdtica de la literatura espailola.

Siglos xvii -xx (Valladolid 1940).
Mz. PIDAL = RAM.6N MR'N> NDFZ PIDAL, La lcngua de Cristobal Colon.
OP.TEGA = Joni; ORRfEGA V GASKET , El Espectador, VII ( Madrid Ig2g).
ORTEGA Y GASSET = JOSE ORTEGA V GASSET , Personas , obras y cosas (Ma-

drid 1916).
SEIFERT = EVA SEIFERT, eHabern y •tenern conto expresioncs do la posesion en

espanol, RFE , XVII ( 1930).
TOVAR = ANTONIO ToVAR, Granuftica Historica Latina . Sintaxis (Madrid 1946).
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b) Si el verb no alludeix a una situaci6 de moviment actual, la i.m-

portancia de 1'expressi6 de l'estat s'accentua i arriba a posar-se en un

primer pla de la nostra atencio. Cal aclarir que, acf sobretot, entenem

la idea de moviment en sentit local, so 6s, en la possibilitat d'un canvi

de lloc. Hom pot distingir l'iis amb verbs imperfectius o perfectius.

En el primer cas estem prop d'un valor passiu. Els verbs aptes per a Esser

usats amb it son els mateixos, en general, que poden emprar-se amb estar.

Per tant, es presenta, llavors, a la nostra percepci6 un estat i l'acci6 du-

rativa que n'6s la causa. (Aquesta distincio, igual que altres que seguiran,

son aplicables, naturalment, al grup anterior, pero ens ha semblat poc

adequat de referir-nos-hi, donat el caracter no propiament perifrastic de

1'expressi6. )

Tanmateix el proposit que ens guia en aquestes ratlles 6s referir-nos,

sobretot, a la natura de certs girs perfectius, que donen al verb it un

valor molt semblant al de esta.r. En aquests casos, no cal dir-ho, el verb

en participi ha d'6sser perfectiu.

Deixant, tamb6 acf, altres possibles distincions, en fixarem en les

segiients circumstancies :

El participi pot Esser imperfectiu, co 6s, presentar una situaci6 que,

si be objectivament 6s el resultat d'un proc6s anterior - llevat d'algun

cas particular a que tamb6 ens referirem -, pot Esser considerada com a

ocasional, semblantment a la manera en qu6 un adjectiu o locucib equi-

valent pot usar-se per a expressar un estat de coses del mateix caracter.

aSabrbis que el otro dfa iha embozado• (CRUZ, 24).

Amb participi perfectiu, so 6s, el que t6 veritable forca verbal i pre-

senta 1'estat, precisament com a consegii6ncia de l'accio anterior. En aquests

casos 6s m6s facil de trobar exemples amb subjecte de cosa :

ava apedreado y alifiado este conjunto con tocino, jam6n, tomates, coles

y azafran. (AzoRh4, 100).

aTal vez en el dicho vulgar vaya incluida una profunda sospecha teol6-

gica• (ORTEGA Y GASSET, 62).

La idea de direcci6, tan important en la significaci6 concreta del verb,

pot subsistir amb verbs com dirigir, destinar , etc., malgrat la importi ncia

preponderant de 1'expressi6 de 1'estat.

cY Dumas, en estas cartas, que van dirigidas a una dama francesa, comenta

asi :s (AZORiN, I01).
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En aquests casos, el complement pot sentir-se mes aviat en relaci6
al verb en participi i el paper de it s'acosta, Ilavors, al de estar quan
aquest expressa l'interes actual de l'accio perfeta.

La forca verbal del participi, finalment, sense sortir de la idea basica
de Ioviment local, pot accentuar-se de manera excepcional, quan al costat
del cardcter inequivocament perfectiu del participi, la idea de moviment,
a mes de no Esser necessariament actual, 6s molt poc definida. Encara mes,
si alguna determinaci6 local o de temps precisen el moment o Iloc en que
es realitza 1'acci6 :

4Dicho esta. I Solo una mujer como esta I me falta para mi apuesta.
Ved, pues, que apostada va. (ZORRILLA, citat per MATTrIES, 35) .
'Van fechadas esas poesias en Burgos. (AZORIN, 95).

Si substituim, en ambd6s casos, it per estar, la idea expressada sera,
essencialment, la mateixa. L'Iis del verb de movunent afegeix, anlb tot,
fins en casos com els esmentats, una particular representaci6 imaginativa.
No es tracta, doncs, d'un valor perfectiu tan pur com el propi de estar,
pero no se n'allunyen gaire els usos que representen els dos darrers exem-
ples. La ra6 que d6na Matthies en el primer per F6s de it en comptes de
estar no es convincent : his del primer no es degut al fet que ((die Wette
ist scion lange abgeschlossen)).

Un aspecte imperfectiu o perfectiu es possible tant amb estar com amb
verbs de moviment en general. En aquests darrers, especialnient en anda.r,
no s'arriba tan faciiment a un valor plenament perfectiu, degut a la per-
sistencia, en aquests verbs, d'una resta de Ilur sentit concret primitiu ac-
centuadament duratiu. Un valor imperfectiu, a la inversa, 6s afavorit,
naturalment, per aquesta circumstancia. Estar, pero, no ha de subjectar-se
a les circumstancies que reclama Matthies per tal que el sentit del participi
sigui clarament imperfectiu. Es indispensable, no obstant, que la situacio
designada sigui susceptible d'una consideraci6 dinAmica, pel sentit del
mateix participi o pel sentit general de la frase. Hom pot afirmar, doncs,
que tart 1'6s del verb it com el de andar no estan determinate per l'as-
pecte del participi : ambdos donen a 1'expressi6 un caire mes viu, plastic
o pintoresc del que podria donar-li estar, mes descolorit i abstracte.

El participi d'un verb imperfectiu o perfectiu, en aquest darrer cas
sense forca verbal, pot designar, igual que un adjectiu o locuci6 equivalent,
una situaci6 permanent o habitual:

'El fueguino va desnudo a pesar del frio. (ORTEGA, 88).
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IV

Un valor auxiliar m6s clar s'aconsegueix quan la idea de moviment

to un sentit norms temporal i, per taut, menys concret que el que hem

estudiat anteriorment.

Primerament, un subjecte de la mateixa mena dels que v6iem en el

grup anterior i, per tant, sense que el seu concepte exigeixi un determinat

proces en el temps - com discurs o salut, per exemple - pot Esser con-

siderat en relaci6 amb una idea de moviment no local o en 1'espai, sin6

nomes a traves del temps. Tanmateix, el caracter d'6sser capac de mo-

viment en 1'espai propi d'aquest - generalment es tracta de persones -

fa que els limits entre ambdues modalitats no sempre siguin clars :

cEtchegoyen va descaminado cuando afirma que• (MZ. PIDAL, 161).

I, en segon lloc, el subjecte pot implicar idea de duraci6 en el seu

mateix concepte i, per tant, s'ofereix amb una clara idea de proc6s. S'ha

parlat, en aquest sentit, d'un aspecte duratiu en el substantiu. Deixant

de banda l'encert o Terror d'emprar el mot aspecte davant el fet que estu-

diem, 6s evident 1'existencia d'aquesta modalitat en el substantiu i la seva

relaci6 amb 1'aspecte verbal. Matthies destaca, amb ra6, la importancia

d'aquest tipus de substantiu en relaci6 amb els verbs de moviment, si be

intcrpreta alguns exemples equivocadament, segons s'ha dit abans, atri-

buint 1'6s dels verbs de moviment a la qualitat del subjecte quan 6s una

situaci6 dinamica de base local la que havia de tenir-se en compte. Heus

aci alguns exemples quant al verb it :

«La libranza ira en el mismo librillo firmada, que en viendola mi sobrina

no ponds dificultad en cumplilla, (Quijote, citat per MATTHIES, 53).

.Como que mas que a Dona Tula iba dirigida [1a carta] al enano sin6pticoi

(VALDI:S, citat per MATTIIIES, 51).

.y se apresur6 a 11evarla [la carta] a ]a persona a quien iba dirigidas

(VALERA, citat per 11IATTHIES, 51).

Semblantment Matthies cau en el mateix error, assenyalat per

A. Alonso en el seu assaig esmentat,° en estudiar casos amb andar corn el

segiient, que cal interpretar d'acord anlb Cuervo, o sigui, partint tamb6

del moviment local i, naturalment, segons el coatis especial propi d'aquest

verb :

4. Estudios Lingtiilsticos, 242.
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a... y asf temo que en aquella historia que dicers que anda impresa de mis
hazaiias ..., (Quijote, citat per MATTHIES, 47).

Tambe "us de estar, pel mateix fet d'esser un verb duratiu, suposa,
en 1'expressi6 d'un estat, una duraci6, pero sense la caracterfstica idea de
progressi6 que hi aporta ir.

El sentit de moviment solament en el temps, a causa de la natura
del subjecte o, si ens zs permes de dir-ho aixi, del seu aspecte duratiu, es
indubtable, en canvi, en els casos segiients, en els quals no es possible
de pensar en la modalitat en que s'oferia abans la idea de moviment.
Constitueix un nexe d'uni6 entre aquesta modalitat i la de moviment en
sentit local, el moviment propi de certs, subjectes malgrat llur possible
permanencia en un lloc, corn les rndquines, per exemple :

rota va mi vida, (MARQUINA, 301).

aya van may adelantadas las obras veraniegas de la Gran Via, ( aj_,a
Vanguardia,, 5-8-1950)•
ay en eso, en la creencia de que va acompanada, se diferencia la percep-
cion de otra vivencia, (MARIAS, 370).

Aci tambe es possible PAS de verbs imperfectius, com el darrer dels
exemples citats, i. hom pot distingir tambe si el moviment 6s actual o no;
coinpareni, per exentple, els dos casos primers de la relaci6 precedent, si
examinem l'estat de les obres anrb independencia de la idea de moviment
actual en el segon.

Deixant de banda altres consideracions interessants, ens fixarem en
casos en que la natura perfectiva del participi es evident, al costat d'un
moviment actual, en la dimensi6 temporal que estudieni. Partirem, encara
mes, d'un sentit particularment clar i concret en el verb ir.

No irfa mediada arin la lectura cuando dona Luz..., (VALERA, citat per
MATTIIrrs, 48).

Si l'actualitat i sentit del moviment s6n dubtosos, ens trobem en el
valor perfectiu a que suara ens refcrfem. Llavors it sembla mes aviat justi-
ficat pel moviment relatiu a la perfecci6 de l'acci6. Amb tot, una resta de la
situaci6 previa, en la qual hi ha moviment o successi6, fa que generalment
es tracti de processos que, d'alguna manera, encara es continuen : iba ya
explicada la nuitad del programa.. No obstant, pot donar-se un sentit per-
fectiu gairebe igual al de estar, en el qual es diffcil de veure una conti-
nuaci6 actual del moviment :

eque bien probado va ya que es nuestra suerte , ( LINAREs RIVAS, So).
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Igualment, si en comptes d'un proces es tracta d'una serie de fets,

s'empra el verb ir, en el qual cas ens trobem en un punt de contacte amb

la modalitat subjectiva que seguira :

Imas de tres pesos y medio I van ya gastados en ella. (CRUZ, 96).

Ivan hechas diez impresiones de sus obrasi (FErJoo, 125, 21-22).

aVan destruidos ochocientos tanques de fabricacion rusa• (IDiario de

Barcelona., 16-11-1950).

En tots tres exernples, coin molts d'altres que podrien afegir-s'hi,

hi ha una continuaci6 de 1'acci6 expressada pel participi o, si mes no, es

possible de preveure-la. Si el que es gasta o fa es tot el que es podia gastar

o fer, horn u^ara, amb preferencia, estar. Cal subratllar el parallel que pot

establir-se amb el verb transitiu de moviment llevar: ((llevo gastados...

etc.
Tambc cal afegir el fet de figurar el subjecte en una serie : ((el disparo

ira precedido de...)).

V

Intimament relacionat amb la modalitat que acabem d'estudiar, hi ha

l'ris de it en els casos que podrieni anomenar, potser, de moviment sub-

jectiu. Acf no s'exigeix una continuitat real o possible de 1'acci6, puix

que la idea de moviment depen, mes que de la idea de proces o serie que

caracteritza ]a forma d'acomplir-se J'acci6, coin en el cas anterior, de la

forma en que se'ns presenta el resultat d'aquesta. La qual cosa permet,

en certa manera, de deslligar-se mes del passat.

Molts casos que, a primera vista, semblen deguts a aquesta accepci6,

es basen, no obstant, en el sentit local i originari, tal coin ha estat dit abans.

Horn pot pensar, doncs, en una aplicaci6 de la idea de moviment

a al.guns conceptes, corn un carpi o una Vista, que pollen o han d'esser

considerats amb independencia de tot matfs dinamic objectiu, peril que es

relacionen, evidentment, amb un sentit d'avenc o continuitat, que es el que

resta del verb ir.

El segiient exemple es un dels pots que no adineten altra interpretaci6

que la que estem estudiant. Si substituim el complement per un altre con-

cepte que faci pensar clarament en una acci6 anterior, podrem obtenir un

valor perfectiu, no del tot deslligat, es clar, d'un matfs significatiu

del verb :

ILa frontera va marcada por un arroyuelo. (ISemana., num. 261,

21-11 -1950)-
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En casos de serie - sobretot quan es pel fet de figurar-hi el subjecte -
sembla mes facil que es doni aquesta modalitat. Cal tenir on compte, pero,
la possibilitat que sigui un altre matfs la causa d'usar-se el verb ir.

al.os ejemplos aragoneses del siglo xv iran separadoss (SEIFERT, 345).
aTodos los grupos van ordenados alfabeticamente segun la ortografia de
los documentoss (aActasD, 120).

aSi por una parte en este tenemos que el acusativo de cosa no necesitaba
it expresoD (TovAR, 27).

Els dos primers matisos, doncs, son molt mes importants i frequents
en girs de valor perifrastic, corn ho demostra, per una banda, el fet que es
possible 1'16s de it quan el subjecte no presenta el caracter de proc.,s o serie
on molts casos on que la idea de moviment es justifica pel sentit local i,
per 1'altra, el que, en altres, tuna idea de proces o serie d'acord amb el matfs
assenyalat en 1'apartat iv es una explicaci6 suficient : «las hojas para
examenes deben it timbradasn, « todos los regalos van envueltos en buen
papeln a be «por todo lo quo va expuesto en las paginas anteriores...n
(=apor todo la que llevamos expuesto... n). I encara Ices, la dificultat do
trobar exemples quan nomes el tercer coatis es possible.

Per be que hem donat al nostre treball una orientaci6 sincrdnica,
d'acord, per tant, amb 1'estat actual de la llengua, pot afirmar-se que els
girs perfectius estudiats, en qualsevol dels tres Inatisos on que enteniem
la idea de moviment, s6n mes aviat moderns. Tanmatcix es pot trobar
on la llengua antiga algun cas cons el segilent :

apor los aiios dellos va contada la estoria de la Sancta F;scripturaD (AL-
FONSO X, 192).

Hem procurat posar de relleu els matisos mes importants del valor
auxiliar del verb it amb el participi, sobretot en sentit perfectiu. Aixf, Is
persistencia de qualsevol significaci6 molt concreta fa impossible el valor
alludit : pensem, per exemple, en els casos on que it recorda no inarchar
o avanzar, en els quals el participi o l'adjectiu tenon un valor mes aviat
adverbial: aestos coches van muy rapidosn o ael discurso va muy lento)).

Per altra banda, potser no hem estat afortunats en els termes que hem
emprat : hom pot objectar que tant en la modalitat assenyalada on l'a-
partat iv, aixf com la que ho es on l'apartat v, es tracta, sobretot, d'una
aplicaci6 o extensi6 de la primitiva idea de moviment a situacions on que
es d6na la circumstancia de presentar-se en forma de proces o serie. Aix()
es veritat; pero, amb tot, ens ha semblat que es pot assenyalar una dife-
rencia entre els casos que suposen, nomes, un canvi o proces passats, que
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exigeixen, generalment, una continuaci6, i aquells altres en que els es-

mentats conceptes es manifesten, sobretot, en el resultat actual i percep-

tible d'una acci6 passada i sense 1'exigencia anterior d'una continuitat

present. El valor de resultat actual d'una accio passada es mes clar en

aquest darrer cas.

Comparant amb les perifrasis obtingudes amb el gerundi i l'infinitiu,

ja hem dit que en totes dues s'ha perdut qualsevol matis de moviment

en l'espai. En la primera s'expressa una idea de duraci6 progressiva o de

continuitat - el que recta del sentit primitiu del verb auxiliar - que,

en combinar-se amb el mode d'acci6 propi del verb en gerundi d6na com a

resultat una perifrasi fonamentalment durativa, capac d'expressar, a m6s,

altres modalitats relacionades amb l'aspecte.

En la perifrasi amb l'infinitiu resta, del sentit concret primitiu, una

idea de direcci6, pero ara sense base local, sin6 solament en el temps.

Aquesta es la causa fonamental dels valors que adquireix 1'expressi6:

futur pr6xim, de mode i diferents tonalitats afectives.

De tot el que hem dit hom pot treure, finalment, les seguents con-

clusions :
a) El verb it to un valor auxiliar important amb totes les formes

nominals del verb.

b) En allo que afecta a la perifrasi amb participi, el verb es presents

sota una modalitat local, temporal o subjectiva.

c) El fet que la idea de moviment sigui feble i poc definida, sense

una necessaria realitzaci6 actual, fa possible l'aparici6 d'un valor auxiliar

o copulatiu en la perifrasi.

d) Un valor especificament perfectiu s'obte, a mes, quan s'hi afegeix

el caracter adequat del participi, sobre una base de moviment local en

1'espai, de proces o serie en el temps o com a resultat perceptible d'una

acci6 passada, tambe en forma continua o en serie. Afegim-hi el fet de

figurar en una serie, en qualsevol dels dos sentits en que acabeln de refe-

rir-nos a aquest concepte.

c) En tots els matisos perfectius trobem 1'expressi6 de l'interes actual

d'una acci6 perfecta, la qual pot haver donat Doc o no a un estat o modi-

ficaci6 real i perceptible, tal com ho veiem en estar per exemple : «esta

escriton o «esta invitadon .
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