Usos dels verbs ‘ser’ i ‘estar’
Davant dels dubtes que tenim a l’hora d’utilitzar els verbs ser i estar, convé tenir
presents els usos més unànimement acceptats o rebutjats per les obres de
referència. Aquí en tenim un resum.
SER
a) Usos clars (no admeten el verb estar)
1. intr. Existència.
·
·
·

Això no serà mai.
No és que no li hagi dit.
Catalunya serà cristiana o no serà.

2. intr. Tenir lloc, amb complement circumstancial de temps (CCT).
·

Els exàmens seran el dia 22 de juny.

3. intr. Mera localització espacial (de vegades acompanyat d’un CCT [puntual]).
·
·
·
·

El 23-F jo era a casa.
Sou aquí.
Avui és a Mollerussa.
A les tres ja érem a París.

5. intr. Localització temporal.
·
·
·

Som (a) dilluns / Som (a) 3 de novembre.
Quin dia som avui?
Som al juny / a l’estiu / al 2010 / al segle XIX.

7. cop. Amb un adjectiu o un sintagma preposicional, qualitats permanents.
·
·
·

L’Anna és morena.
La cadira és de fusta.
La biga és torta.

8. aux. Amb un participi passat, veu passiva.
·
·
·

Els ferits més greus van ser operats de seguida.
Els ferits no eren ingressats, sinó atesos al mateix lloc dels fets.
L’il·lustre pacient va ser operat pel Premi Nobel de Medicina.

b) Usos amb vacil·lacions (ser és l’opció clàssica i genuïna, però el verb
estar sovint substitueix ser en aquests casos)
1. intr. Amb un CCCompanyia. Hi ha vacil·lació amb ‘estar’.
·

La nena és amb son pare.

2. cop. Amb alguns adjectius, algunes qualitats transitòries.
·
·
·

En Xavier és solter.
L’ocell encara era viu.
La sopa és calenta.

ESTAR
a) Usos clars (no admeten el verb ser)
1. intr. abs. Haver(-se) acabat.
·

Ja està! / Ja estic!

2. intr. (pron.) Viure, residir.
·

En Sergi i la Montse ara estan (o també: s’estan) a Hostalric.

3. intr. Treballar o estudiar.
·
·
·

En Joan ara està a la Pompeu Fabra.
La Laia ja està a l’institut (diferent de: La Laia ja és a l’institut)
Només escric en català des que estic a la UOC.

4. intr. Amb un sintagma preposicional, quan no hi ha matís locatiu (cal evitar
les ultracorreccions).
·
·
·
·
·
·
·
·

Estigues al cas.
Messi encara no està en condicions de jugar.
Estan a punt d’arribar.
El nou disc de Metallica ja està a la venda.
Aquests pisos no estan a l’abast de tothom.
Fa tres dies que estem sense gas.
La valentia està en la capacitat d’enfrontar-se a un mateix.
Sobre aquesta qüestió, estic amb tu.

5. cop. Amb un adjectiu, qualitats transitòries.
·
·
·

Avui en Pau està molt content.
Els pares de la Lluïsa estan preocupats.
Els carrers estan molt bruts.

6. cop. Amb un adjectiu, manera com està col·locada o disposada una cosa.
·

La biga està torta.

7. cop. Amb un participi passat, resultat de l’acció.
·
·

Els ferits estan ingressats.
El verb està sobreentès.

8. tr. (CD = CCT) Trigar.
·

Van estar tres dies a resoldre’ns el problema.

b) Usos amb vacil·lacions
1. Amb sintagmes preposicionals que expressen estats, llocs figurats… Molts
casos també admeten ‘ser’.
·
·
·
·

Els partits que són al govern…
Ens va tocar estar en una altra comissió.
Estic a la cinquena fase del treball.
El carnet RACC Jove està sempre al teu costat.

