
 

1. Sempre farem servir el verb SER quan vagi seguit  d'un adverbi de lloc. Per 

descriure coses o espais amb adjectius. Ex: sóc a Girona (i no pas estic a 

Girona) ,  en Jordi és a dins  (i no pas en Jordi està a dins) 

Es maco, és fosc, és gran. 

 

2.Farem servir el verb ESTAR només quan vagi seguit d'un adjectiu (*) o d'un 

gerundi. 

Està content, està feliç, estàs boig 

 

(*)els adjectius com  boig, viu, mort, calb, bó, dolent, etc, que denoten 

característiques  perdurables i incambiables en un suposat llarg termini, sempre 

van amb el verb SER. Ex: Sóc calb, ets boig (i no pas estàs boig),  és mort (i no 

pas està mort), sóm vius (i no pas estem vius) 

 

    3. Una altra cosa és el verb català "ESTAR-SE en un lloc" , el qual el farem 

servir quan romanem un temps considerable, i important en un lloc determinat. 

Ex: m'he estat  aquí  una hora esperant-te ,  a quin hotel us esteu? (i no pas  a 

quin hotel esteu? ; en tot cas podríem dir a quin hotel  sou?)  

    4. Un cas especial també és el verb català  "HAVER ESTAT", referint-se 

a  ser el /la causant o actor/a d'un cert fet. Ex:  qui ha estat el que s'ha menjat 

la pizza?, has estat tu?      

    5. Compte:  no fer servir mai  el verb ESTAR en comptes de SER-

HI  o  HAVER-HI . Exemple:  

Ara mateix està  la Rosa, hi vols parlar?.........Ara mateix hi ha la Rosa, hi vols 

parlar? 

No manca ningú, estem tots..................No manca ningú, hi som tots 

Ho sentim, però la talla 42 no està..........Ho sentim, però la talla 42  no hi és 

 

     6. Compte també: no direm mai: 

Clar!................sino que direm:  És clar! 

Clar que si!...............sino que direm:  És clar que si! 

Està clar!................sino que direm:  És clar! 

Està bó!................sino que direm:  És bó!  

 

7. Hi ha + OD + CL:  

ha una cuina molt maca en aquest pis 

En aquest pis hi ha una cuina molt maca. 


