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Al cap de dinou anys d'haver publcat 
el llihre Els verbs esser i estar en catala 
iBarcelona: Ciirial, 1978). basat essen- 
cialmeiit en multiples ariicles seus que 
havien aparegut entre 1967 i 1970 en el 
Bullieti Interior deis Seminaris d'tnsenya- 
ment IJP Catala, esdevingut actualment 
la revista Escola Catalana, el filoleg Jau- 
me Vallcorba I Rocosa en5 ofereix la pri- 
mera part d'una atra obra en que. tal 
com diu el1 rnateix, <<intenta exposar i 
datar la reconequda evoluci6 dels verbs 
ser i esiar en la historia del castelld>> per 
veure'n paral.lelam~nt la influencia en la 
~siiposada evoluci6r> d'aquests dos 
vertis r n  la nostra llenqua. 

L'autor ha dividit e l  llibre en les vuii 
p a m  següents. 
- alntroduccio)> (d'on proredeixcn els 

mots citats), en que parla dels dife- 
rents estudir aparequts fins ara sobre 
la qüestio i del caracter general de I'o- 
hra i explica que va comencar a llegr 
textos antics esense cap partit presx 1 

prescindint del que se n'havia dit Iins 
en aquel moment, arnb un examen 
de dades objectives i contextualr. 

- aDeterrniriari6 de I'amplitud d'aquei- 
ta primera part de I'estudi i recordato- 
ri sobrp el catala medieval», en la qiial 
analitza I'us de tot8 dos verbs en ca- 
tala i en rastella quan el subjerte es 
un esser anmat i hi ha una localització 
I no pos una duracio. Hi prmenta aixi 
niateix IPÍ discrepancies respecte a les 
opinions del doctor Badia i Margarit. 

- ~,Continiiaco de I'estudi de la histo- 
ria., on cs veti 'u8 medieval d'amb- 

cos verbs en castella. llengua en que 
ser locatiu va essent suplantat per es- 
tar, I que aquesta suplantació afecta 
mes endavant adjectius i participis 
passats. es oracions de passiva, els 
períectius, etcetera. 

- «El5 verbs ésser i estar en la localitza- 
ci6 d'6ssers animats o d'aparent ani- 
niaci6, en catala, des del segle xvi 
en<&), en que remarca com a partir 
de I'inici del regle xviii, a conseqüen- 
cia d'uns esdeveniments desgraciada- 
nient ben coneguts i en pocs anys de 
diferencia per als diferents territoris 
(Pais Valencia. 1707; Principat de Ca- 
talunya, 1714; les Illes, 1715). el cas- 
tela ES imposat de primer en els or- 
gans adrninistratius i mes endavant 
en I'ensenyament de es primeres Ile- 
tres, la llatinitat i la retorica. fets que 
culminen l'any 1857 amb la Llei Mo- 
yano. que obliga la quitxalla a anar a 
I'ensenyainent primari. el qual. obvia- 
ment. nomes es fa en castella. 
Cap al final d'aquesta pari I'autor tor- 

na a discrepar del doctor Badia i Marga- 
rit. que opina que en la qüestio que en8 
ocupa hi ha hagut «una corha evolutiva 
que ve de Iliinyn, accelerada, aixo sí. prr  
la pressto del castelld. 
- <Textos examinats*, on, arnb I'ajuda 

ce deu quadres estadistcs. Vallcorba 
analitza detalladament I'us de tots 
dos verbs en obres Iterarei i populars 
aue van del segle xvli al xx (dietdris, 
obres col~lectiver de la segona rneitat 
ael xix, Enric de Fuentes, Maria Vayre- 
ca, Santiaoo Rusiiiol, Rainion Case- 

llas, Salvador Genisj i demostra amb 
contundencia I'us de I'iin verb O de 
l'aitre segons que apareguin acom- 
panyant «lotatius, circumstancials de 
temps amb mot quantitatiu o sense i 

definicions d'estada,; o be eri ora- 
cions on hi ha un fins que. verbs corri 
ara residir i allotiar-se, i una oracio ad- 
verbial encapcalada per qiian o per 
unes altres marques. 
Evidentment. es la part basica de l'o- 

bra, en la qual Vallcorba no es limita a 
fer el recompte drls usos trobats de tots 
dos verbs, sino que el completa amb 
uns comentaris que considerem con- 
coents per a esvair els possibles dubtes 
de qui cregués que 'autor ja hi tenia un 
paflit pres. 
- iccomentaris finals)b, en qiie parla de 

les caracteristiques mes marcades 
d'aquestr textos suara esmentats i 

destaca com multes vegades un teo- 
ric estar locatu que ha estat siibstituit 
no pas per esser, sino per agun altrr 
verb: per exemple, passar(-se) 

- ~~Esbos de conclusions sobre tots dos 
verbs amb circumstancials de Iloc, es- 
sent el subjecte oracional un esser 
anirnat)>, en la qual en nou punt i  
concisos dona unes conclusions res- 
pecte a tots dos verbs amb circiims- 
tancials de Iloc I subjecte animat. 

- nPosti les>), finalment, on trobem 
amb aquest nom les notes d~ peu de 
pagina, la llargada d'alguna de les 
quals creiem que ha rnotivat que I'au- 
tor les hagi aplegades al final per a 
una cornoditat mes gran del lector. La 
mes extensa, la 27. es dedicada a re- 
futar iortament la posicio de Joan 
Sola quant a les opinions de Vallcor- 
ba, posició que en8 pot arribar a sem- 
blar que es dictada per motius extra- 
linqüistics. 
No cal dir que I'interes que te aquesta 

obra per a tots els qui estan interessats 
en aquert problema inqüistic, certanirrit 
envitricollat actualmcnt. i no han estat 
cnnvencuts per les teorier d'iilguns au- 
tors, b ~ n  competents d'altra banda, 
pero que sembla que hagin abaixat la 
guardia (resiqnadament?) en un punt 
tan important 1 tarnbe hem d'exprewr 
el desig de poder trnir aviat a 'abast la 
srgona pari de I'estudi ¡si 6r qiie no n'hi 
ha cap miar). 

A I'ultim, hern de lamentar alguris 
error8 linqüistics i tinografics que s'hi han 
emiinyit, que fan un xic dc mal as u1Is.t 


