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LÈX IC

En una oració com Essti-
gueren a la presó finss
que en van  sser fora, ens

trobem que a l’entorn del
mot fins hi ha el verb estar
(estigueren) i el verb ésser
(van ser). Cal, però, adonar-
se que amb estigueren ex-
pressem una durada d’es-
tada a la presó, la qual
durada és limitada pel mo-
ment de sortir-ne, moment
que és expressat amb el verb
ésser dient: en van ser fora.

Bé, doncs, aquest joc de
“estar fins”, durada temporal
anterior al fins, amb estar, i
diferentment, “fins a ser”, ex-
pressant un fet posterior a
fins, amb ésser, apareix així
en tota la història del parlar
dels catalans.

Ara bé, difícilment tro-
barem textos en què ésser,
fins i estar compareguin en
una mateixa frase. Però,
quan surt l’un verb o l’altre
al voltant de fins, es com-
pleix la diferència que hem
explicat. Exemples:

De la Crònica de Ramon
Muntaner (segle XIV), edició
d’Editorial Barcino: 

E el senyor rei d’Aragó acom-
panyà’l troo  quee [fins que] foo
fora de son regne (p. 37).

Llavors, vós, senyor, entrarets;
e no pensarets d’aturar troo
quee  siats sobre la ciutat de
Múrcia (p. 39). 

E en cascun lloc ell eestava  troo
quee l’havia tallat [tallat =
perjudicat la vegetació] (p.
38).

De la Crònica del rei Jaume
I o Libre dels feyts (segle XIII
i entrada del XIV), en l’edició
de la Barcino:

E venien trotant e de galop ai-
tant com podien; e mostra-
ren-nos-los e no els cone-
guem troo  quee  fooreen [fins que
van ser] al port de Pertusa
(lI. 76). 

E era en una cava, e deïa que
null temps [mai] no n’eixi-
ria troo  quee la vila foos presa
(II. 70). 

Que los embarrerassen, e que
no se’n poguessen eixir troo
nós hi fósseemm (II. 110).

E aquell dia fom-hi nós, e ees-
tigueemm aquí eentró [fins] a
entrada de setembre (II. 16).

Ramon Llull, Llibre de Evast
e Blanquerna. Barcino, vol.
I (segle XIII):

TTroo  [fins] al sol eixit eesteec [es-
tigué] Blanquerna en oració
(p. 206). Estigué en oració
fins... E troo hora de hora
nona ell eesteec en aquest
pensament (p. 286).

Una vegada més compro-
vem que estar significa “pas-
sar una quantitat limitada de
temps en un lloc o en una
condició”; en aquests casos,
limitada per fins. 

Exemples del llibre Guer-
ra i vida pagesa a la Catalu-
nya del segle XVII, Curial Ed.
(actualitzo l’ortografia de les
frases transcrites):

Estigueereen a la vila de Man-
lleu fins lo dia de Santa Te-
cla (p. 77). 

I no fou així, ans bé prengue-
ren la volta de Puigcerdà, a
on eestigueereen  fins als últims
d’octubre (p. 80).

Estigueereen així del dilluns fins
lo divendres (p. 87). 

Han fet capità lo hereu Conill
de Roda, i eestà  fins lo dia
d’avui de guarnició a la vila
de Sant Pere (p. 92). 

Tots els exemples anteriors
són estades que acaben en
el moment que determina el
mot fins.

També vérem los castellans
prop de l’Hospitalet que
cremaven cases i s’anaren
retirant fins  quee  fooreen a
Tarragona (p. 61). 

A les dues hores de la nit
deixaren lo siti i se’n tor-

naren molt estordits fins  quee
fooreen a Vic (p. 92). 

Mai los francesos no sabe-
ren cosa alguna fins  quee
fooreen a Sant Feliu de Pa-
llarols (p. 94).

Adonem-nos que amb el
mot fins introdueixen el fet
que succeeix en aquell mo-
ment: l’arribada a (ésser a)
Tarragona, o a Vic, o a Sant
Feliu, en els exemples an-
teriors.

De l’obra Estudis d’Enric
de Fuentes, de 1899:

• Amb estar: l’estada
d’algú en un lloc, que acaba
amb un fins que: 

I als vespres s’eestava a la cuina
fins  quee sa mare anava a
buscar-la per dur-la al llit
(p. 190). 

–Les veurà molt de temps per
Barcelona? –S’hi eestaran fins
quee un hivern s’hagin de
posar, apedaçats, els matei-
xos vestits que duien l’altre
(p. 208).

• Fet posterior al fins
amb el verb ésser: 

No goso a fer soroll per por
que la menuda em senti: em
veuràs que camino de pun-
tetes i no encenc el llum fins
quee  sóc al quarto (p. 118). 

Cada nit de funció ell va se-
guir-los de lluny, molt de
lluny, i a l’arribar a la can-
tonada es quedava plantat
fins  quee ja eereen a casa seva
(p. 217).

Esperem que aquestes
transcripcions hagin deixat
ben aclarit l’ús i el significat
de ésser i de estar, en les fra-
ses, al voltant de fins. Ado-
nem-nos també que hem po-
sat exemples antics, del
segle XIII, uns altres de final
del XIX, i encara alguns més
d’èpoques d’entremig. L’ús
que hem descrit es manté,
doncs, des del comença-
ment del català fins ben a
prop dels nostres dies.◆

««EEssttaarr-hhii»»
ffiinnss  aa  ««éésssseerr-nnee»»  ffoorraa
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