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sintaxi

Podem dir que el verb ésser signi-
fica existència: la realitat és així, la rea-
litat existeix així. En català, un altre
verb, el verb estar, no significa existèn-
cia. Ara, en la nostra llengua, l’imper-
sonal haver-hi sí que expressa existèn-
cia: En Joan i la Maria són al bar; al bar
hi ha el Joan i la Maria.

Adonem-nos que, en l’exemple
darrer, el significat de ésser i el de
haver-hi són equivalents. La diferència
gramatical, no pas de significat, entre
l’una frase i l’altra és que amb el verb
ésser els pacients –en Joan i la Maria–
van anteposats al verb i, amb l’imper-
sonal del verb haver, el sintagma pre-
posicional, al bar, va al davant del
verb.

Ens cal destacar ara que en català
estar no equival semànticament a
haver-hi. Per això la frase següent no és
admissible construïda amb estar, vist
que amb haver-hi és vàlida.

Acordem que fins ara res no està
assolit definitivament. Incorrecte amb
estar, però possible amb
ésser i també amb haver-
hi: ... fins ara res no és
assolit definitivament o
fins ara no hi ha res asso-
lit definitivament.

La frase anterior no és
pròpia del català cons-
truïda amb estar, però sí
que hem pogut cons-
truir-la amb ésser o amb
haver-hi. Tanmateix, em
fa tot l’efecte que el
català modern tendia
molt més a fer servir ha -
ver-hi en aquesta mena
de casos. Vegem-ne al -
gun exemple més.

El fresc, que representa una
escena festiva, té gairebé l’alçada de
l’habitació, mentre que el terra està
decorat amb un mosaic. Cal suprimir-
hi estar i construir-ho amb haver-hi,
cosa que exigeix que el pacient, el
terra, se situï al darrere del verb: ...
mentre que hi ha decorat el terra
amb un mosaic.

Entre les adquisicions més inespe-

rades d’aquells homínids està el des-
cobriment de l’art. Evidentment calia
dir: Entre les adquisicions més inespe-
rades d’aquells homínids hi ha el des-
cobriment de l’art. «El descobriment
de l’art» haurà d’anar al davant del
verb si ho construíem amb ésser: El
descobriment de l’art és una de les

adquisicions més inesperades d’a-
quells homínids. Adonem-nos que l’e-
xistència (haver-hi = existir) de l’art
dels homínids és la cosa sorprenent, i
que existir és concordant amb ésser i
haver-hi, però no pas amb estar.

Afegim-hi encara la visió temporal,
perquè pot tenir una utilitat didàctica o
pràctica. Quan en els anys seixanta
vaig decidir-me a investigar els signifi-

cats genuïns en què havien estat fets
servir els verbs ésser, estar i haver-hi,
em va ser útil adonar-me, per exemple,
que determinats adverbis de temps i
expressions temporals que indicaven
un instant acompanyaven els verbs
ésser i haver-hi, i mai el verb estar, lle-
vat que aquest signifiqués «residir o
treballar a». De vegades, no hi havia
cap d’aquells adverbis i expressions,
però hi hauria estat escaient que hi fos
acompanyant el verb ésser, perquè
l’admetia el context, és a dir, l’admetia
la frase sencera. En deduïa que els
verbs ésser i haver-hi expressaven la
visió momentània d’un fet, sense pres-
tar atenció a si el fet durava o no. A
hores d’ara aquests adverbis ens
poden servir de crosses per a recupe-
rar-ne l’ús genuí.

Així, són momentanis encara, quan,
des de, des que, llavors, aleshores, ara,
una datació, etc. Això ens fa adonar
que en els textos següents és impropi
usar-hi estar i que hi és adient haver-hi,

haver o ésser.
El negoci d’instru-

ments musicals està es -
tan  cat des del 1995.
Normalment, hom hi
hauria emprat haver o
ésser: El negoci d’instru-
ments mu sicals s’ha es -
tancat des del 1995, o bé
... és estancat des del
1995, però també: Hi ha
estancat el negoci d’ins-
truments musicals des
del 1995. L’any 1995 és
la data en què començà a
estancar-se la venda; des
de expressa el moment
inicial (de l’estancament,

en el nostre exemple).
Aquest matí està prevista la ter-

cera sessió de la ponència. «Aquest
matí» és una data, un circumstancial
de datació (seria de durada si dugués
un quantificador: tot, dues hores del
matí, etc.). Les dates, genuïnament,
no concorden amb estar. Calia dir:
Aquest matí hi ha prevista la tercera
sessió de la ponència.u

«Haver-hi» en lloc de «estar»
Jaume Vallcorba i Rocosa

A la relació entre els verbs ésser

i estar i a lÊàmbit de cadascun,

Jaume Vallcorba hi afegeix el

verb haver-hi. Ens ensenya a

sostreureÊns a la influència del cas-

tellà que comporta, molt sovint,

la invasió del verb estar en con-

textos en què en català cal

emprar adés ésser adés haver-hi

o haver.


