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La perífrasi estar + gerundi en català antic: un estudi de corpus

Sandra Montserrat i Buendia, Universitat d’Alacant

Resum

En aquest estudi presentem l’anàlisi aprofundida de la perífrasi estar + ger en la llengua antiga i 
medieval, partint del Corpus Informatitzat del Català Antic (CICA). Entenem que les dades quanti-
tatives sovint esdevenen un bon complement a les dades qualitatives. Aquesta anàlisi ens permet, en 
primer lloc, presentar el camí de gramaticalització d’aquesta construcció en relació amb els valors 
progressiu, continuatiu, continu i intensiu. En segon terme, ens proporciona dades per a il·luminar 
els usos de la perífrasi estar + ger en el català actual. 

1. Objectius

Estic especialment satisfeta i emocionada de poder col·laborar en aquest merescut home-
natge a la professora Beatrice Schmid. Satisfeta, perquè és l’ocasió de poder elogiar jus-
tament la tasca dinamitzadora dels estudis filològics en català que la professora  Schmid 
ha dut a terme des de Basilea. Emocionada, perquè l’estudi que presente em permet 
il·lustrar el projecte conjunt que ara ens ocupa i que compartim amb il·lusió: l’estudi de 
les perífrasis del català antic. 

En aquest treball ens proposem descriure l’evolució semàntica i sintàctica de la pe-
rífrasi estar + ger en català des dels inicis de la llengua fins a la segona meitat del segle 
xvI, atenent a diversos aspectes. 

En primer lloc, presentarem el possible camí de gramaticalització (Bybee i altres. 
1994: 18) que experimenta el verb estar en català i que dóna lloc al naixement d’aquesta 
construcció aspectual fonamentalment progressiva: la perífrasi estar + ger. L’objectiu 
d’aquesta anàlisi és doble: d’una banda, provarem de mostrar que el naixement d’aquesta 
construcció segueix les pautes establides per la teoria cognitiva i per l’anàlisi del dis-
curs, especialment en relació amb els conceptes d’unidireccionalitat (cf. Closs Traugott /  
Hopper 1993: 95; Heine /  Claudi /  Hünnemeyer 1984: 4) de subjectivització (cf. Langacker 
1987: 215) i d’inferència discursiva (Closs Traugott /  Dasher 2002). Sota aquests paràme-
tres, analitzarem l’enriquiment semàntic i sintàctic de la perífrasi al llarg dels segles. Pro-
porcionarem dades sobre valors que encara no s’havien descrit, com ara, el valor intensiu. 

De l’altra, mostrarem que les dades de la llengua antiga poden il·luminar la realitat 
dels usos actuals. La majoria de manuals prescriptius (Mestres et al. 1995: 622 – 623; 
Lacreu 1996: 257; Badia et al. 1997: 291) consideren que l’ús d’estar + ger és poc genuí 
quan el verb finit es conjuga en present o en imperfet i l’oració té un valor progressiu, 
així, per exemple, consideren que Estava preparant el dinar, o Està llegint el diari no 
són correctes, ja que aquest valor s’expressa tradicionalment en català amb el present o 
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l’imperfet (p. ex., Preparava el dinar /  Llig el diari). Com veurem, les dades de la llengua 
antiga matisen aquestes afirmacions.

Finalment, presentem l’estudi de la freqüència d’aparició de la perífrasi estar + ger 
en l’arc cronològic esmentat, com a indicador del grau de gramaticalització i com a mar-
ca del sentit prototípic. Partim de les dades obtingudes a partir del Corpus Informatitzat 
del Català Antic (CICA)1.

2. El naixement de la perífrasi

2.1 Significats i ús del verb estar en la llengua antiga

En llatí, el verb stare designava fonamentalment la posició vertical. Tanmateix, tot i 
que hi ha exemples primerencs en català que responen al significat etimològic, com ens 
indiquen alguns estudiosos (Roca-Pons 1985: 99; Ramos 2000: 419), ja des dels inicis, 
el verb estar expressa ‘localització en un lloc’. Concretament, estar apareix en contextos 
de localització durativa, quan trobar-se en un lloc significa romandre-hi algun temps i en 
què el lloc sempre hi està expressat.

(1)  […] si aquell hom se meravellà perquè el foch que veya no·l scafava, ni per què la neu 
en què stava lo reffredava, folla manera hagra en son meravellar (L, I, 69, 5, ex. Ramos 
2000) 

2.2 El verb estar en contextos ambigus: el procés d’inferència

En els contextos locatius prototípics en què trobem estar (cf. ex. 1), amb un complement 
de lloc intern que indica la localització del subjecte, sovint el verb estar va també acom-
panyat d’un complement no obligatori, que actua com a modificador adverbial, el qual 

1 Aquest estudi se situa dins un projecte que té com a objectiu l’elaboració d’una Gramàtica 
del català antic, coordinat per Josep Martines i Manuel Pérez-Saldanya (IEC, IVITRA-IEC /  
PT2008-S0406-MARTINES01; DIGICOTRACAM, programa PROMETEO per a ‘Gru-
pos de Investigación en I+D de excelencia’(GV, PREMETEO-2009 – 042; i ‘Gramática del 
Catalán Antiguo’, MICINN, FF12009 – 13065, FILO). Com ja s’indica quan correspon, els 
exemples ací citats ha estat extrets majoritàriament del Corpus Informatitzat del Català Antic 
(CICA), corpus que serveix de base per a l’elaboració d’aqueix projecte. Aquest corpus inclou 
ja una gran quantitat de textos en català, des dels orígens de la llengua fins a darreries del s. 
xvI. Es representatiu de la variació geogràfica, funcional, social i diacrònica. Es troba en un 
procés molt avançat de constitució. Per motius d’espai citarem a la bibliografia solament el 
corpus consultat que apareix citat en els exemples. Tot el corpus complet es pot consultar a 
http: //  webs2002.uab.es /  sfi /  cica /  .
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presenta quina acció es produeix en un determinat lloc. Hi ha, per tant, una estructura 
bioracional, en què s’indica que algú roman en un lloc (verb en forma personal), alhora 
que fa una activitat de la qual no se n’indica el final, imperfecta (formalment, una oració 
subordinada adverbial de gerundi), tal com es pot observar ací: 

(2)  […] e quant eu fuy en etat de XII ayns, eu venguí en Alexandria, e aquí eu esté XVII 
ayns, pecan de mon cors públicament […] (Vides_Sants~2 /  XIII, p. 393, lín. 16)

Tanmateix, hi ha contextos amb el verb estar en què el complement obligatori de lloc ja 
no apareix, perquè se sobreentén pel context o bé perquè es troba referit per un pronom 
feble:

(3)  E així estengren aquella nit mateixa totes les esglesies de Montpestller obertes, e tot lo 
poble qui hi estava pregant Déu (Muntaner_Crònica~1 /  XIV, p. 27, lín. 41)

Ací, el parlant té el terreny preparat per a la inferència discursiva. En aquest cas, el verb 
estar deixa de focalitzar el sentit objectiu de localització física a favor d’un valor més 
subjectiu: la descripció d’una circumstància temporal sense fi2. En l’exemple 4, el parlant 
ha reanalitzat el gerundi com a complement obligatori i no pas com a complement extern 
(syntactic reanalysis, segons Langacker 1977; Heine /  Claudi /  Hünnemeyer 1991: 168)3. 
S’obri, doncs, el camí cap a la perífrasi, que documentem en el CICA per primera vegada 
a la segona meitat del segle xIII:

(4)  On, con él agués, en lo dia de la nativitat de Nostre Séyer, conseyl ab los savis sobre 
aquesta cosa, de mantinent que l’emperador ab Na Sibil·la estava sobre aquest fet per-
pensan, en ora de migdia, ·I· cercle de color d’or aparec en aviró del sol (Vides_Sants~2 /  
XIII, p. 73)

Tanmateix, la història de la ‘vida’ —en termes de Soares da Silva (1999: 3)—, d’aquesta 
perífrasi en català no es pot limitar a establir-ne la hipòtesi sobre el naixement i la fixació 
de l’estructura. Aqueixes dades no ens conten res sobre els usos de la construcció en 
l’actualitat, ni tampoc sobre el camí semàntic i sintàctic que ha recorregut el verb estar 
fins a convertir-se en l’auxiliar que coneixem ara. Avancem-hi, doncs.

2 Ja des dels inicis, tant el verb ésser com el verb estar apareixen també en contextos modals (cf. 
Ramos 2000: 203), és a dir, en construccions en què el subjecte és ara un pacient i el comple-
ment locatiu s’ha transformat per a indicar una manera, això és, se’ns presenta com està algú 
o alguna cosa: E sel qui està en pensament e·s repauza, de tres batales és liurat, so és: de l’oyr, 
e del parlar, e de vezer (Vides_Sants~2 /  XIII, p. 161).

3 Coincidim en la nostra interpretació del naixement de la perífrasi amb d’altres autors com ara 
Olbertz (1998: 299) per a l’espanyol.
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3. Valors de la perífrasi estar + ger en la llengua antiga i medieval

3.1 Estar + ger: l’expressió de la progressivitat i de l’actualització

Com hem indicat (cf. ex. 4), la primera aparició de la perífrasi estar + ger en el nostre 
corpus és cap a la segona meitat del segle xIII.

En aquest tipus de contextos, la perífrasi estar + ger vehicula l’accepció progressi-
va de l’aspecte imperfet (Hualde 1992: 312; Espunya 1996; Roca-Pons 1961 – 1966 o 
Wheeler 1971 – 1975). Per tant, la perífrasi es caracteritza pel fet que presenta una situa-
ció en curs (en l’exemple 4, l’acció de perpensar), en un moment de referència (MR: el 
moment d’aparició del cercle de color d’or) o focus (Dietrich 1983: 138; Bertinetto et al. 
2000: 527), focalitzant-ne un punt concret del desenvolupament d’aquesta situació. Dit 
d’una altra manera, implica que, en el moment de referència, la perífrasi focalitza una 
situació que ja ha començat i que no ha arribat encara al seu interval final. Hem anomenat 
aquesta estructura perífrasi progressiva de Tipus 1:

progressiva tipus 1: 2 /  XIII

– context PrototíPIc: el mr És una aCCió puntual

– teMPs del verB auxIlIar: imperfet

– suBjecte: animat

Estructuralment, l’oració amb estar + ger és sovint una subordinada adverbial de l’oració 
principal, que expressa una acció puntual. Perquè l’acció que vehicula la perífrasi es pre-
senta en curs, oposada a una altra acció, sovint la subordinada s’introdueix amb mentre /  
dementre que (cf. 5 i 6). Es poden comprovar aquestes característiques en els exemples 
següents; subratllem el MR, representat per l’acció puntual:

(5)  […] e tantost lo dit Guillemó Rosseló antrà-se·n dins la sua case, e tanttost près la sua 
spase, isqué-sse·n defore, e dementre que stave axint de la sua porta lo dit Pericó Trobat 
va passar, e diguere lo dit Guillemó: «Qui va là?» (Lcort_Mallorquí~2 /  XIV, p. 231)

(6)  […] E mentre ells stauen ensemps faent lur peccat, lo dit marit qui staua en la vinya ferís 
ab una serment en l’uyl, per la qual cosa ell se tornà a sa casa (EximplisII~1 /  XV, p. 88)

El verb auxiliar de la perífrasi estar + ger progressiva de Tipus 1 es conjuga sempre en 
imperfet, atés que la perífrasi marca una acció sense límit temporal. 

Durant la primera meitat del segle xIv, la perífrasi varia subtilment. Continua expres-
sant una acció progressiva a partir d’un MR, però, ara el MR no és una acció puntual, sinó 
imperfecta. Són les perífrasis progressives de Tipus 2:
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(7)  […] que els ballesters en taula van reposats e ab llurs ballestes e vires e tretes ben ordo-
nades e ben adobades e empenades, e, mentre les galees voguen, ells estan atersant llurs 
ballestes (Muntaner_Crònica~1 /  XIV, p. 209)

progressiva tipus 2: 1 /  XIV

– context PrototíPIc: el mr És una aCCió no puntual

– teMPs del verB auxIlIar: ImpErfEt /  prEsEnt

– suBjecte: animat

Ací, l’auxiliar no solament apareix en imperfet, sinó també en present. El present és un 
temps absolut que assenyala simultaneïtat respecte al moment de la parla, o respecte a un 
període de temps que inclou l’acte de parla (Pérez Saldanya 2002: 2618). Pot assumir, 
per tant, qualsevol de les accepcions de l’aspecte imperfectiu. En el cas de la perífrasi 
estar + ger, el fet que estiga en present casa, doncs, perfectament amb l’accepció pro-
gressiva.

Finalment, a partir de la segona meitat del segle xIv, trobarem la perífrasi estar + ger, 
en els contextos següents:

(8)  E són II solsticis, ço és, lo solstici de l’estiu e lo solstici de l’yvern; e són dits solsticis 
per tal com lo Sol està pujant e devallant en aquells solsticis per la obliqüitat del cercle 
zodíach, qui porta los signes (Troianes~2 /  XIV, 108vb)

(9)  E quant l’agueren menat denant lo bisbe, l’official major de la ciutat que en aquella hora 
staua parlant ab lo bisbe, demanà a Malco si hauia trobat tresor? Ell dix que no, mas que 
son pare li hauia donats aquells diners (EximplisI~1 /  XV, p. 217)

(10)  Senyor, des que partís d‘ací és cuydada morir; emperò ara ja està bé, Déus mercé, e par-
lant de moltes coses (Curial~1 /  XV, p. 65, lín. 23)

Aquests exemples responen també a una acció progressiva; tanmateix, el MR no és una 
acció puntual o imperfecta, sinó que el MR és el moment en què ocorre l’acció verbal, 
que a voltes coincideix amb el moment de l’enunciació. Així, en l’exemple 9, es foca-
litza l’acció de parlar en aquella hora o en l’exemple 10, està parlant en el moment de 
l’enunciació. 

Alguns autors (cf. Roca-Pons 1961 – 1966; Wheeler 1971 – 1975; Yllera 1999) expli-
quen que en aquests contextos la perífrasi estar + ger té funció actualitzadora; és a dir, 
és una perífrasi que actualitza una acció, que serveix per a destacar el moment en què es 
desenvolupa l’acció. Així, en el MR, que és ‘aquell moment’ o ‘ara’, hi ha una part de 
l’acció expressada per estar + ger que ja s’ha realitzat i una part de l’acció que encara 
s’ha de desenvolupar. L’hem anomenada Tipus 3:
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progressiva tipus 3: 2 /  XIV

–  context PrototíPIc: el mr És el moment de realitzaCió de l’aCCió, que pot CoinCidir amb 
el moment de l’enunCiaCió

– teMPs del verB auxIlIar: ImpErfEt /  prEsEnt

– suBjecte: animat

Ací mostrem, doncs, precisament que la perífrasi pot aparéixer en present i imperfet i és 
ben diferenciada del temps simple. Quan apareix la perífrasi, es vol indicar que allò que 
ocorre passa en un moment determinat i concret: la perífrasi és actualitzadora. No és el 
mateix parla, que està parlant: en la perífrasi es focalitza que és «ara»4.

En les perífrasis progressives (Tipus 1, 2 i 3) que hem tractat fins ací, el verb estar es 
combina fonamentalment amb activitats, és a dir, amb accions duratives de les quals no 
en sabem el final. A partir de la primera meitat del segle xIv, a més a més, el verb estar 
podrà combinar-se amb realitzacions, és a dir, accions duratives, però que tenen, tanma-
teix, un final. En aquest cas (cf. ex. 7), la perífrasi exerceix una funció destelitzadora, ja 
que no se’n predica la consecució del telos. 

Quant al tipus de subjecte, segons Laca (1997: 438) i Wheeler (1971 – 1975) no és 
fins a finals del segle xv que comencen a trobar-se subjectes inanimats amb aquesta perí-
frasi. Tampoc no en dóna exemples Yllera (1980) anteriors per al castellà. 

3.2 Estar + ger: l’acció continuativa

A partir de la primera meitat del segle xIv, la perífrasi estar + ger pren un altre valor. Es 
pot observar ja en els exemples següents: 

(11)  E con fo en la ciutat de València, estec deportant, alegrant si mateix, e anava a caça e a 
deports (Muntaner_Crònica~1 /  XIV, p. 54, lín. 49)

(12)  E lo dit sent Johan reebé-la; e aprés tota aquella nit stech raonant ab si matex dient […] 
(EximplisII~1 /  XV, p. 305)

(13)  «E com te has estat tant?» «Oo, sàpies-te que en una ciutat que està en lo camí d’ací lla 
on me trameties, ha hun sant hom de bona vida, religiós, e la oració de aquell no m’ha 
lexat passar. Bé deu dies hé stat sperant.» (Vicent_Sermons~1 /  XV, p. 267)

4 Fet i fet, aquest valor progressiu, sobretot en l’accepció actualitzadora, és el més comú en 
l’actualitat. Ho mostren les dades del corpus IULA (diaris AVUI del 1993 al 2005): Amb el 
«sí» danès, tan sols resta la ratificació britànica -que aquests dies s’està discutint a la Cam-
bra dels Lords- perquè es cobreixin els tràmits previstos en el Tractat per a l’entrada en vigor 
d’aquest (Corpus IULA. Premsa. Avui) (cf. també Espunya 1996: 73).
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A diferència de la construcció progressiva, en aquests contextos estar + ger focalitza 
l’acció globalment tenint en compte la durada i no en relació amb cap MR. Concreta-
ment, en l’exemple 12 l’acció de raonar s’observa completa, no pas en un moment precís 
del seu desenvolupament. 

Val a dir, però, que la duració de l’acció que vehicula la perífrasi estar + ger no és in-
definida. Se n’indica alguna mena de límit en aqueix desenvolupament: durant l’estada a 
la ciutat de València (ex. 11), durant tota la nit (ex. 12) o precisament deu dies (ex. 13). La 
perífrasi expressa ara l’accepció continuativa de l’aspecte imperfectiu (cf. Camus 2004 o 
Garcia Fernández 2006). Les hem anomenades perífrasis continuatives de Tipus 1:

continuativa tipus 1: 1 /  XIV

– context PrototíPIc: aCCió Continuativa- es delimita Completa 

– teMPs del verB auxIlIar: perfet

– suBjecte: animat

Una de les característiques principals de la perífrasi estar + ger quan expressa l’aspecte 
continuatiu és que pot aparéixer en temps perfets, com el passat simple. I això diferencia 
el català, juntament amb l’espanyol i el portugués, d’altres llengües romàniques, com ara 
l’italià (Squartini 1998: 117) o el francés (Laca 1995: 496).

Hem anomenat continuativa de Tipus 2 (ex. 14), els casos en què la perífrasi expressa 
un esdeveniment amb una fi (cf. Camus 2004: 23; Squartini 1998: 37), en altres paraules, 
l’acció apareix ara limitada solament per la dreta, és a dir, no se’ns revela quan comença:

(14)  E lo dimecres per lo matí anaren a la tauerna en la qual stigueren beuent tro que tocaren 
a missa, e dix la un: Be hauem vuy dejunat; e axí anem a la sgleya pendre cendra (Exim-
plisI~1 /  XV, p. 114)

Hem anomenat Tipus 3, aquelles construccions aparegudes cap a la segona meitat del 
segle xv, en els quals l’acció solament està delimitada temporalment per l’esquerra, és a 
dir, la perífrasi estar + ger focalitza quan comença l’acció però no pas quan acaba:

(15)  Aprés que la liça fon feta e los cavallers agueren reposat, posaren un scrit a la porta de 
la Roca qui dehïa que lo cavaller que havia tocat lo escut de Amor haja de ésser en lo 
camp lo terçer dia. E Tirant dies havia que stava en orde sperant quant lo demanarien 
(Tirant~2 /  XV, cap. LXXIb, p. 291)
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continuativa tipus 2: 1 /  XV

–  context PrototíPIc: aCCió Continua-
tiva- es delimita per la dreta

–  teMPs del verB auxIlIar: pErfEt /  
imperfet

–  suBjecte: animat

continuativa tipus 3: 2 /  XV

–  context PrototíPIc:  
aCCió Continuativa- es  
delimita per l’esquerra 

–  teMPs del verB auxIlIar: 
 imperfet

–  suBjecte: animat

Quant a la gènesi d’aquest segon valor, l’expressió d’una acció continuativa sembla un 
pas més en relació amb la progressió. Si abans, amb la progressió, la perífrasi presenta 
una escena en curs i focalitza un punt concret (el MR) del desenvolupament d’aquesta 
situació, ara, estar + ger presenta aquesta mateixa escena, però en focalitza precisament 
la duració, deixant de banda el MR. El camí és novament un pas més cap a la subjec-
tivització del missatge. Fet i fet, com hem pogut observar en el punt 3.1, la perífrasi 
progressiva presenta fonamentalment una acció imperfecta focalitzada a partir d’un MR 
concret. Precisament per aquest caràcter imperfet de l’acció, que es troba afermat en el 
temps verbal de l’auxiliar i en les característiques de l’aktionsart de l’auxilitat, la perí-
frasi arreplega també el valor duratiu, almenys en segon terme: la duració en la perífrasi 
progressiva existeix, tot i que no es troba focalitzada, en terminologia de Langacker 
(1987: 215). En exemples, com ara els següents (cf. 16), amb activitats com ara, esperar, 
mirar o aguardar, els límits entre la simple actualització o la descripció del que ocorre 
(perífrasi progressiva) i l’expressió de la duració (com a quantificació del temps en què 
ocorre) són ben difícils d’establir:

(16)  E alguns de sos homens digueren-li: Molt tardats de anar, que veus molta companya dels 
qui se’n van ab vós vos stan sperant a la porta (EximplisII~1 /  XV, p. 59)

L’oient pot inferir que algú espera, mira o aguarda durant un temps determinat. Comptat 
i debatut, si bé en les oracions progressives, el valor focalitzat (objectiu) és la progressió 
o l’actualització de l’acció, tot i que hi ha present la idea de duració (valor subjectiu no 
focalitzat), a partir de contextos com els anteriors, l’oient infereix que ara la duració és 
l’element focalitzat, en detriment de la progressió. Per tant, subjectivitza gradualment la 
construcció i, finalment, utilitza estar + ger per a expressar la duració.

Finalment, en el valor continuatiu, no hi ha gaire canvis, quant al tipus de subjecte, ni 
tampoc en relació amb l’aktionsart del verb en gerundi. El subjecte és un ens animat que 
realitza activitats com les que ja hem analitzat per a la perífrasi progressiva; així, doncs: 
esperar, pensar, mirar, burlar, sopar, beure, parlar, etc. 
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3.3 Estar + ger: l’acció contínua o durativa

A partir de la primera meitat del segle xv estar + ger pren un altre valor. Observem 
aquests exemples: 

(17)  Axi deu fer lo monge qui continuament deu estar pensant en lo die del juy, e en la sen-
tencia qui sera donada contra ell. (EximplisII~1 /  XV, p. 278)

Ací, la perífrasi vehicula l’accepció contínua de l’aspecte imperfectiu. A diferència de 
l’aspecte continuatiu es presenta un esdeveniment duratiu, però es marca que no té inte-
rrupció: no hi ha límits, ni d’inici, ni de final. 

contínua: 1 /  XIV

– context PrototíPIc: no hI ha mr /  duracIó Il·lImItada

– teMPs del verB auxIlIar: imperfet

– suBjecte: anImat /  InanImat

A la fi, com que l’acció no es presenta mai limitada, el temps verbal en què es conjuga 
estar + ger és sempre l’imperfet d’indicatiu o el present. 

Quant a l’origen d’aquest nou valor, es pot explicar a partir, novament, de la progres-
sió. De la mateixa manera que per a la perífrasi continuativa, a partir de contextos, com 
ara els següents, el parlant en pot inferir una duració il·limitada i, per tant, subjectivitza 
novament estar + ger:

(18)  Lo Rey Herodes qui matà los ignocents, stant malalt al punt de la mort sabé com los 
juheus stauen sperant la sua mort per fer alegries; e lo dit Rey ladonchs feu pendre e 
metre en presó molts juheus jóuens, e mana que com ell fos mort que·ls ociessen a tots 
(EximplisII~1 /  XV, p. 107)

Com per a les perífrasis progressiva i continuativa, el verb auxiliat en l’expressió de la 
duració sense límits és fonamentalment una activitat: pensar, dormir, esperar, mirar, etc., 
i a vegades, una realització (fer armes). 

A diferència d’estar + ger progressiu i continuatiu, amb aquest valor d’acció contínua 
trobem el cas més clar de subjecte inanimat. Tan sols n’hem trobat un exemple i som ja 
a les darreries del segle xvI: 

(19)  […] recreant-se entre una multitut de flors que·s fan a l’entorn de una infinitat de fonts 
que estan sempre brullant […] (Comtats_Rosselló~2 /  XVI, p. 168)
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3.4 La intensitat: el camí cap a la modalització

Cap a la primera meitat del segle xv, comencen a aparéixer un conjunt d’oracions amb 
estar+ ger en les quals no hi ha marques que indiquen progressivitat i actualització, i 
tampoc no s’observen sintagmes que en facen deduir la duració: 

(20)  […] car aquexa spasa aguda que demunt lo teu cap està és la sentència de Déu que està 
sobre mi e sobre los peccadors, la qual sentencia estich sperant ab gran temor (Eximpli-
sII~1 /  XV, p. 216)

(21)  Lavòs, vent Pilat que molt excel·lia /  a tots los parlars lo seu parlar sant, /  sentint 
l’acordança e gran melodia /  que feya Jesús ab veu dolça y pia, /  ab molt gran delit la 
stava scoltant, /  tenint ja d’ amor alguna centil·la /  y molt desijós més coses sentir (Lo 
Passi_Història~2 /  XV, p. 107)

En aqueixos casos anteriors, la perífrasi estar + ger presenta una acció que es viu amb 
intensitat. Ho revelen els sintagmes que l’acompanyen: ab gran temor, amb desig, amb 
delit:

IntensIva: 1 /  XV

– context prototípic: no hi ha mr /  no hi ha marca de duració

– teMPs del verB auxIlIar: ImpErfEt /  prEsEnt

– suBjecte: animat 

Diversos autors han descrit aquest nou valor per a d’altres llengües. Així, per al castellà, 
Seco (1975: 187 – 188), Fernández de Castro (1999: 242) o Yllera (1980) afirmen que 
estar + ger serveix al parlant per a ser més expressiu, més eficaç comunicativament en 
la transmissió de les emocions pròpies. Segurament, per aquesta raó, a partir de la pri-
mera meitat del segle xvI es fa ben freqüent en textos poètics, en present, en contextos 
exclamatius i amb verbs com ara plànyer, plorar, llagrimejar, que reforcen aquesta idea 
d’intensitat. De fet, és l’únic sentit que apareix en el recull de Certàmens poètics valen-
cians i en el 50 % dels usos en els poemes de Joan Pujol, així com també és un sentit ben 
habitual en els epistolaris íntims, com el d’Estefania de Recasens.

Hi ha diverses hipòtesis sobre l’origen d’aquest nou valor. Per exemple, per al cas-
tellà, Yllera (1980: 41) considera que els contextos en què s’indica una duració poc real 
són fonamentals perquè l’oient puga inferir que la perífrasi pot indicar expressivitat i 
intensitat. Són casos com el de l’oració següent, també dels Sermons:

(22)  Quala és aquesta filla? L’ànima de l’hom e de dona, e és tan bella, que si ací vehýem una 
ànima pura, sens peccat, de aquests cent anys la estarien mirant, que no haurien talent ne 
set ne son (Vicent_Sermons~1 /  XV, p. 47)
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Siga com siga, el fet és que amb l’adquisició d’aquest nou valor, estar + ger fa un pas més 
en el procés de subjectivització de la perífrasi. I aquest pas és substancialment diferent 
dels que hem vist fins ara. El parlant ja no es limita a donar informació sobre el procés 
que observa i viu, sobre la progressió o la duració de l’acció, sinó que hi pren part, hi in-
dica la qualitat de l’acció, hi opina, hi adopta una actitud de desig, de temor, d’esperança 
que modalitza el missatge. La perífrasi aspectual fita ara amb les perífrasis modals.

Com en la resta de valors de la perífrasis, el subjecte es correspon amb un ens animat 
que marca l’aktionsart del verb en gerundi. Aquesta es correspon novament amb activi-
tats i realitzacions, pel caràcter expressiu de la perífrasi, molt relacionades amb processos 
cognitius i emocionals: redubtar, plorar, imaginar, persevar en un error, etc. 

3.5 Estudi freqüencial

Quant a les dades quantitatives, ens interessa destacar tres aspectes. En primer lloc, les 
dades obtingudes al CICA ens mostren que el sentit prototípic de la perífrasi és el sentit 
progressiu. En canvi, el menys freqüent és el valor continu:

Període 
temporal 

1250 –  
1299

1300 –  
1349

1350 –  
1399

1400 –  
1449

1450 –  
1499

1500 –  
1549

1550 –  
1599

F. TO-
TAL

Progressiva 1 1 2 40 56 19 21 140

Continuativa 0 1 1 12 32 6 3 55

Contínua 0 0 0 3 9 3 1 16

Intensiva 0 0 0 3 13 6 4 26

ambigües 0 0 1 4 4 1 0 10

Fig. 1. Distribució freqüencial i temporal d’estar + ger

En segon lloc, la figura 1 mateixa mostra com l’enriquiment del contingut semàntic 
d’estar + ger al llarg dels segles, implica un augment de la freqüència d’aparició de la 
perífrasi. La forma gramaticalitzada s’enriqueix amb el temps. Com descriuen al detall 
diversos analistes (cf. Heine 2002: 86; Pérez Saldanya 1998: 274), l’augment de la fre-
qüència es converteix en indicador de gramaticalització.

En tercer lloc, l’anàlisi quantitativa perfila que, en relació amb el valor progressiu, 
des de la segona meitat del segle xIv, el context d’aparició més prototípic de la perífrasi 
és precisament el que hem descrit com a tipus 3, és a dir, estar + ger amb funció actua-
litzadora (cf. figura 2):
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Període 
temporal

1250 –  
1299

1300 –  
1349

1350 –  
1399

1400 –  
1449

1450 –  
1499

1500 –  
1549

1550 –  
1599

F. TO-
TAL

Tipus 1 1 0 1 13 7 8 6 36

Tipus 2 0 1 0 3 3 0 1 9

Tipus 3 0 0 1 24 46 11 14 95

Fig. 2. Distribució freqüencial i temporal d’estar + ger amb valor progressiu

4. Conclusions: la perífrasi estar + ger en la llengua antiga i medieval

En l’estudi que hem presentat en les pàgines anteriors hem descrit l’evolució semàntica i 
sintàctica de la perífrasi estar + ger en català des dels inicis de la llengua fins a la segona 
meitat del segle xvI. A continuació, presentem, en forma de punts breus, les conclusions 
més interessants:
1) Hem mostrat que el camí de gramaticalització que segueix el verb estar i que dóna 

lloc a l’estructura estar + ger segueix les pautes establides per la gramàtica cognitiva 
i l’anàlisi del discurs en relació amb qualsevol procés de gramaticalització. El procés 
de creació de nous sentits més abstractes s’entén com un augment de la subjectivit-
zació (cf. Langacker 1987: 215), en què deixen de focalitzar-se significats objectius 
i es reforcen significats subjectius. Aquest canvi de focalització està provocat pel 
conceptualitzador a partir d’inferències discursives (cf. Closs Traugott /  Hopper 1993: 
77). Aqueix procés consta en la perífrasi estar + ger de quatre fases: valor progressiu, 
valor continuatiu, valor continu i, finalment, valor intensiu.

2) En segon lloc, les dades quantitatives ens han permés d’il·lustrar que el valor més 
freqüent i, per tant, prototípic és el valor de progressió actualitzadora.

3) L’estudi mostra que la perífrasi en imperfet d’indicatiu i present, expressant actua-
lització, és un valor propi de la llengua catalana almenys a partir de la segona meitat 
del segle xIv. En aquest sentit, no podem estar d’acord amb els gramàtics que afirmen 
que la perífrasi tan sols expressa durada i repetició i que, en contextos en què la du-
rada no apareix explícita, la perífrasi s’ha de substituir pel temps simple. 

4) A banda de la progressivitat i la duració, hem mostrat també que la perífrasi vehicula 
sentits modals, com la intensitat, a partir de la primera meitat del segle xv.

Corpus

CICA = Corpus Informatitzat del Català Antic. Torruella, Joan (dir.) [http: //  lexicon.uab.cat /  cica].
Comtats_Rosselló = Comte, Francesc (1995), Il·lustracions dels comtats de Rosselló, Cerdanya i 

Conflent, Tres, Joan (ed.). Barcelona: Curial.
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Curial = Curial e Güelfa (2007), Ferrando, Antoni (ed.). Tolosa de Llenguadoc: Anacharsis. Con-
sultable al CICA.

EximplisI = Recull de eximplis e miracles gestes e faules e altres ligenders ordenades per A-B-C 
tretes de un manuscrit en pergamí del segle XV, ara per primera volta estampades, vol. I, Marià 
Aguilo (ed.), reprodució digital de l’edició de Barcelona: Llibreria d’Alvar Verdaguer, 1881. 
Edició digital de la Biblioteca Virtual Joan Lluís Vives.

EximplisII = Recull de eximplis e miracles gestes e faules e altres ligenders ordenades per A-B-C 
tretes de un manuscrit en pergamí del segle XV, ara per primera volta estampades, vol. II, Ma-
rià Aguilo ed., reprodució digital de l’edició de Barcelona: Llibreria d’Alvar Verdaguer, 1881. 
Edició digital de la Biblioteca Virtual Joan Lluís Vives.

IULA = Corpus plurilingüe (català, castellà, francés, anglès i alemany) de l’Institut Universitari de 
Lingüística Aplicada (IULA) [http: //  www.iula.upf.edu /  corpus /  corpus.htm].

Lcort_Mallorquí = Un llibre de cort reial mallorquí del segle XIV (1357 – 60), Miralles i Montserrat, 
Joan (ed.), Palma de Mallorca: Institut d’Estudis Baleàrics /  Moll, 1984. Consultable al CICA.

Lo Passi_Història = Fenollar, Bernat i Martines, Pere (2002), Lo passi en cobles, Garcia Sempere, 
Marinela (ed.), Barcelona /  València: Publicacions de l’Abadia de Montserrat /  Institut Interuni-
versitari de Filologia Valenciana, 225 – 416. Consultable al CICA.

Muntaner_Crònica = Muntaner, Ramon (2011), Crònica, Aguilar, Josep Antoni (ed.). València: 
Universitat de València. Tesi dirigida pel Dr. Albert Hauf. Consultable al CICA.

Tirant = Martorell, Joanot (2005), Tirant lo Blanch, Hauf, Albert (ed.). València: Tirant lo Blanch. 
Consultable al CICA.

Troianes = Conesa, Jaume, Les troianes, Tesi en preparació de J. M. Perujo.
Vicent_Sermons = Ferrer, Sant Vicent (1977), Sermons, vol. 4, Schib, Gret (ed.). Barcelona: Barcino. 

Consultable al CICA.
Vides_Sants = Voragine, Jacobus de (1997), Vides de Sants Rosselloneses, Maneikis Kniazzeh, 

Charlotte S. /  Neugaard, Edward J. /  Coromines, Joan (eds.). Barcelona: Fundació Salvador Vi-
ves Casajuana. Consultable al CICA.
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