
ESTAR -F GERUNDI EN CATALA ANTIC

Es ben coneguda la funci6 del verb es.tar quan s'uneix amb el gerundi
per a 1'expressi6 d'un aspecte duratiu ; en el catala medieval en trobem
exemples, b6 que no tan abundants com en la llengua castellana en el ma-
teix periode.

Cal afinnar, primerament, que amb el gerundi estar serveix per a
expressar una situaci6 no solament durativa, sin6 activa. El caracter imper-
fectiu i actual de l'acci6 es posa en relleu d'una nlanera particular en aquesta
perifrasi.

L'is simple del verb pot alludir, naturalment, a una situaci6 objecti-
vament igual, pero ho fa d'una manera menys intensa i clara des del punt

de vista de l'aspecte. Cal no oblidar que els temps de la conjugaci6 normal

poden referir-se, no solament a 1'acci6 actual, sin6 a l'habitual, la qual cosa

els lleva un caracter tan clar i net, des del punt de vista de l'aspecte, com

el que s'aconsegueix amb la construcci6 amb gerundi.

El punt de partida es, naturalment, l'existencia dels dos elements de

Ia perifrasi amb sentit independent. I encara mes, quan estar designa una

idea de floc clarament perfilada. Acf, en els quatre exemples que segueixen,
es.tar va acompanyat de Glares determinacions locals i separat del gerundi,

el qual no pot interpretar-se, doncs, coin si fos fusionat amb el verb en

mode personal :'

1. $1s exemples citats pertanyen als segiients texts literaris, tots, llevat el
darrer, publicats dins la coliecci6 ENC:

LLOLI = RAMON LLULL, Llibre d'Amic c Amat - Llibre d'Ave Maria, Text per
MARSAL OLIVAR, Introducci6 i notes de Mn. SALVADOR GALMEs (B. 1927).

LLULL, Poesies = RAMON LLULL, Poesies, Text, notes i glossari de RAMON D'AL6s-
MONER (B. 1925).

Meravelles = RAMON LLULL, Llibre de Meravelle4, A curs de Mn. SALVADOR GAL-
MES (B. 1931).

MUNTANER = RAMON MUNTANER, Exped_ici6 dell catalans a Orient, Text, intro-
ducci6, notes i glossari de L1. NICOLAU D'OLwER (B. 1926).

EIXIMENIS = FRANCESC EIx1MENIs, Contes i Faules, Text, introducci6, notes i

glossari de MARsAL OLIVAR (B. 1925).
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2 I. RO( A I POT',S

cc en aquella muntanya stech longament remenbrant so que havia
apres , ( Mleravelles , 159, 1-2).

cc en aquella cambra vole que lo frare estegues tots los temps de sa
vida adorant e contemplant Nostra Dona , plena de gracia , ( I wi.L,
117, 16-19).

ahi en aquell inateix temps los rihalts Stan en les plasses juguant

a ]a grescha , (CANALS, 112 , 21-23).

cc en aquella hora que ell s venien 1'ermita estava davall l'arbre
dient ses llores , ( Tirant, 129 , 27-28).

Si subsisteix la separacio dels dos elements pero es.tar no to sentit local,
ens trobem mes prop de la veritable perifrasi , com on els casos seguents

aaixf ens aconseguira fugent com estant , (EIxIMENIS , 97, 3-4).
aE no era meranella , per que estigue dotze ant's servint, (CORELLA,

337, 931-932).

Finalment, quan els dos elements estan junts i s'ha perdut el sentit
locatiu, ens trobem ja, on general, davant la perifrasi durativa. El verb en
gerundi es imperfectin o perfectiu, be que els limits entrc ambdues classes
no son sempre clars. Per altra banda, no cal dir que on el segon cas la
perifrasi dona al verb un aspecte imperfectiu o duratiu. En tots els exemples
que segueixen es clar el valor intperfectiu dels verbs on gerundi.

aE aixi cons tots estaven esperant, (.1IUNTANER, 194, 5).
aqui tostemps estava cantant c alegrant-se, (EIxIMENIs, 21, r6-I7).
eque a la porta de la llica stava sperant la exida de aquells coals

humens» (Curial, 82, 13-14).
aE estant intaginant en asb, (Curial, 33, 16).
uCurial stava sperant si Melchior li aportava alguna bona novas

(Curial, II, 273, 6-7).
ae tota ]a nit estigueren llegiut, (Tirant, 128, 19).
atrobaren que lo Contte estava aconhortant la Cointesau (Tirant,

33, 4-5).

Quina es la relacio de l'us que acabem d'estudiar amb el de estar+ par-

ticipi, adjectiu o locucions equivalents? En tots els casos, hom posa en

relleu el caracter actual de la situacio expressada. El valor duratitt tamh6

is comu, be que amb el participi, encara que amb molta inenys fregiiCCncia

que on la llengua moderna, destaca, a vegades, el valor perfectit d'estat

CANALS = ANTONI CANALS, Scipio c .4 nfbal - Dc Providencia - De Arra de Ani-
ma, .1 cura de MARTI DE RIQUER (B. 1935).

Curial = Curial e Giielfa, vols. I i II, A cura de R. ARAMON I SERRA (B. 1930-31).
Tirant = J. MARTORrLL i J. M. GALBA, Tirant to Blanc, I, Tria del text, introduecib,

notes i glossari de J. M . CAPDBVILA I nw BAL.ANZO (B. 1926).
CORELLA = J. Role DE CORELLA, Obres, V d. de R. I%IIQUBL I PL.ANAS ( Barcelona,

Biblioteca Catalana, 1913).
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. + GERUNDI EN CATALA ANTIC 3

aconseguit i fins s'arriba a expressar el proces verbal en un sentit d'aorist
historic.

La diferencia fonamental es, naturalment, que amb el gerundi s'ex-
pressa una situaci6 mes aviat activa, un proces en el seu desenrotllament ;
si es tracta d'un verb d'estat, aquest es expressat d'una manera semblant
a cone ho es un proces, sense que es perdi, pero, el caracter d'estat. Amb
el participi o adjectius i locucions equivalents la situacio designada es,
en canvi, predominantment passiva.

Es perceptible en els exemples indicats un aspecte duratiu o imperfectiu
mes clar i energic que en 1'us dels corresponents temps simples del verb.
A vegades horn pot parlar, potser, d'una tonalitat intensiva , d'acord anib
Chmelicek: aixf, alguns dels fregfients exemples amb esperar.2

Tanabe un exemple coin qui tos-temps estava cantant c alegran.t-se pot

considerar-se relacionat amb el matfs pflcgen, o sigui, amb idea d'habitud

o costum, que assenyala Chmelicek. Sempre, pero, apareix clar un valor

iniperfectiu indiscutible.

Coin a exemple amb esser amb el mateix sentit que estar :

.Aquella fembra era cavalcatit en i. paleffres ( Meravelles , 77, 19-20).

Horn recordara acf la iinportancia de les formes derivades de sedere
der castella antic, que no trobern en catala.

Lyer posa en relleu la raresa de la construcci6 esse + gerundi en tota
la Romania. Generalment, afegeix, equival al verb simple.'

En 1'obra que hem citat suara es parla de la perffrasi amb estar i
s'assenyala la seva maxima importancia en castella i portugues, durant
1'Edat mitjana . En catala i en provencal, diu Leyer, no es frequent, la qual
cosa hem pogut comprovar en la primera de les dues llengues. Segons el
mateix autor , es essencial a la perffrasi 1'expressi6 d'un aspecte imperfectiu,
del qual depenen altres valors, menys generals i importants , coin el duratiu,

intensiu, iteratiu, etc. Coin a exemple d'intensiu posa un exemple de
Bernat Metge :

trufant e client inoltes peguesess ( BERNAT 111ETGE , 36, 37 ;
DYER, Op. Cit.).

Contra el que opina Lyer, pero, i d'acord amb gairebe tots els altres

autors que han estudiat la nostra perffrasi en qualsevol de les llengues

Vegeu l'iunportant estudi de l'autor indicat, HANS CHMELILrEX, Die Gerundial-
uncschreibung im Altspanischen zu n Ausdruck von Akt;on5arten (Hamburg 1930).

3. STANISLAV DYER, Syntaxe du gerondiJ et du participe present dans les langues
romanes (Paris 1934), 197.
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4 1. ROCA I PONS

romaniques, al costat de 1'aspccte ilnperfectiu i en fntima relacio amb ell
es fa sensible, tambe, una idea de duracio ainb mes claredat i intensitat
que en 1'fis no perifrastic del verb. Per altra banda, una investigacio sobre

el valor fonamental i derivats de estar+gerundi en tota la Romania ha de
partir d'un estudi profund sobre el gerundi, del verb estar i del mode d'accio

dels verbs emprats en la perffrasi. Des d'aquest darrer punt de vista i a

partir de la distincio fonamental entre verbs perfectius i imperfectius hone

pot distingir diferents matisos, des d'accions puntuals - com disparar -

que donen necessariament un valor iteratiu a 1'expressi6, fins a altres, com

estimen, que per la mateixa natura de la idea expressada no s'empren, en

general, en la construccio. El verb es tar, per la seva part, no perd el seu

valor coin a auxiliar estatiu. Cal assenyalar, en aquest sentit, la funci6

actualitzadora de la perffrasi, analoga - fins a cert punt - a la que s'obte

amb el participi o altres construccions afins.

Respecte a la relacio amb l'altra perffrasi imperfectiva que tamb6

trobem en catala antic, anar + gerundi, es discutible que allo que la distin-

geix fonamentalment de la que es objecte del riostre treball en el conjunt de

la Romania sigui un caracter de moviment en els verbs amb gerundi, puix

que els mateixos verbs poden emprar-se, en general, en les dues construe-

cions. Discrepant, tamb6 en aquest punt, de Lyer, creiem que la diferencia

cal cercar-la en la idea de moviment que aporta el verb anar, que li permet

una expressi6 caracterfstica de certs valors, coin un augmen.tatiu o con-

tinuatiu, quan ho fa possible la natura de in idea expressada pel verb en

gerundi.

La importancia de la perifrasi amb gerundi en castella antic, com ho

es en el modern, ha estat sovint remarcada. Recordem els interessants es-

tudis que li han estat dedicats : en primer Hoc, el ja citat de Chmelicek i

tamb6 el de Spaulding."

En catala antic estar substitueix esser fora de la construccio amb ge-

rundi, quan es tracta d'accentuar la duracio d'un estat, des del segle xiII.'

Amb tot, els exemples son rars en el xiii i Adhuc al xiv. Amb el

gerundi tampoc no es frequent abans de la segona meitat del segle xiv.e

Despres, corn es ja sabut, s'incrementa 1'fis de stare com a auxiliar o co-

pulatiu, sense arribar, pero, a 1'abundancia i al valor mes avancat de l'estar

castella.

Prescindim d'una comparacio amb les altres llengues, per a les quals

no posseim elements suficients o be no ofereixen cap particularitat en

4. R. F. Senutnlxe, History and Syntax of the Progressive Cpni.trgcfiQns in
Spanish (Berkeley, Univ. of California, 1926), 229-284.

5. STANKO SKERLI, Syntgxe du participe present et du gerondif en viev italien

(Paris 1926).
6. SKERLI, 199-201.

192



+ GERUND! EN CATALA ANTIC 5

aquest aspecte. Skerli assenyala, en la seva obra citada, que ni el francces
ni el provensal antics no ofereixen eaemples de 1'6s de stare amb el gerundi,
la qual cosa ve a coincidir amb les afirmacions de Lyer, de quC hem parlat
darreranlent.

La perifrasi que es formava - com ara - amb el verb anar, abunda,
sobretot, amb verbs imperfectius :

cadormi•m anant pensantA (Tirant, 117, 6).

Les diferents modalitats d'una accio repetida son expressades millor
amb anar que amb estar ; i mes encara, 1'acci6 progressiva :

no cs culpa d'aquells d'on vos anats clamant » ( I,r,uL1,, Poesies,

79, 128).
gscgons que Ramon ho va ara eomencantA ( I,t.uLL , Poesies, III, S04).

JOSEP ROCA i PONS

irniversitat d'Indiana, Bloomington.
Societat Catalana d'Fstudis Histories.
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