
SER I ESTAR 
 
‘Ser’ expressa , entre altres, la localització en un espai i la localització amb 
un complement de temps puntual . Precedit de certs adverbis equival a 
‘arribar’  o ‘haver arribat’ . 
 
Exemples: 
  

L’Arnau és al parc. 
L’Emma és al cinema. 
Ja som a Barcelona. 
 

En el cas d’‘estar’,  s’usa si la localització inclou la idea de quedar-s e en un 
lloc durant un cert temps o si equival a ‘estar-se’  en el sentit de ‘viure’, 
‘conviure’ i també ‘treballar o formar part d’una e ntitat’ . 
 
Exemples: 
  

Vaig estar un mes a Londres. 
Està a Alemanya d’Erasmus. 
El Jordi està a la Volkswagen. 

 
Per expressar qualitats o estats , ‘ser’ indica ‘essència, identitat o 
pertinença’. ‘Estar’ fa referència a una qualitat t ransitòria . 
 
Exemples:  

 
La sopa és molt bona. 
Aquest llibre és molt interessant. 
El nen està plorant, es deu haver fet mal. 
Està refredat/malalt. 

 
Amb valor classificatori  usem el verb ‘ser’ . Ex.: Ser dels primers.  
 
‘Estar’  s’usa en adverbis amb subjecte tant animat com inanimat . Ex.: El 
resultat està malament. 
 
Amb valor temporal  usem ‘ser’ . Ex.: L’espectacle serà a la plaça, a les set del 
vespre. 
 
Amb grups preposicionals , si no tenen valor locatiu , usem ‘estar’ . Ex.: 
Estan en contra de la proposta. 
 
Casos tant de ‘ser’ com d’‘estar’ . 
 
Adjectius com ‘viu’, ‘mort’, ‘casat’, ‘solter’, ‘divorciat’, etc. Ex.: En Joan és/està 
casat, no és/està pas solter! 
 
Participis i adjectius que indiquen qualitats trans itòries, quan el subjecte 
és inanimat . Ex.: Quan s’hi va calar foc, la casa era/estava buida. 



Canvis de significat  (en adjectius com ‘tranquil’, ‘alegre’, ‘trist’, ‘tort’, 
‘fluix’ ). Ex.: Aquest gos és molt tranquil (sempre). Aquest gos està molt tranquil 
(ara). 
 
 
 
Esmena, si cal, amb les expressions correctes les f rases següents: 

1. Avui estic molt content.  
 

 
2. L’edifici estarà tancat durant les reformes que faran a l’agost.  

 
3. Encara fa calor. El fred està per venir.  

 
4. Si estem agenollats molt de temps, acabarem amb un blau als genolls.  

 
5. Esteu feliços de fer aquestes frases tan entretingudes? 

 
6. No em puc estar d’avisar-vos que aquesta mena d’exercicis sol caure a 

l’examen.  
 

7. T’hi hauràs d’estar fins que jo arribi. Ahir no hi vas ser fins que vaig 
arribar i me’n vaig haver d’anar a peu.  

 
8. Que estiguin al sol si volen torrar-se. Jo no penso parar fins que no seré 

a casa.  
 

9. No, no. El meu cosí està a Castelló des de fa 30 anys i s’hi va comprar el 
pis fa tres mesos. Abans estava de lloguer.  

 
10. No estiguis més de tres minuts escalfant l’aigua.  

 
11. No t’estiguis a mirar els aparadors. Si vols, hi entrem. Si no, ens n’anem.  

 
12. És un senyor molt simpàtic, però avui estàés insuportable.  

 
13. La resolució ha estat aprovada per majoria absoluta.  

 
14. L’enquesta ha estatsigut confegida per l’equip de sociòlegs.  

 
15. El disc va serestar produït per un mexicà.  

 
16. La botella estàés mig plena o mig buida, depèn de l’opinió de cadascú.  

 
17. La neu estàés bruta perquè ja hi han passat molts turistes.  

 
18. EstàÉs oberta la porta? No, ja està tancada.  

 
19. Aquella noia tan intel·ligent i guapa ja és casada, malauradament.  



 
20. On és el formatge? El formatge ésestà a la taula.  

 


