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Regla general: ELS VERBS SER I ESTAR 

SER introdueix propietats/ estats permanents. 

ESTAR introdueix propietats/ estats transitòries. 

 

  SER ESTAR 

LLOC 

Simple localització sense indicar-ne la 

durada. 

En Joan és a San José 

On és la parada d'autobús? 

Localització transitòria: 

Ens estarem a Puerto Viejo tot l'estiu. 

Escazú  és/està prop de San José 

QUALITAT 

subj. animats 

Indica propietats permanents 

En Jordi és català,  

viu, mort, casat, solter, divorciat, separat, 

vidu... 

Indica l'estat transitori, però sense 

expressar-ne la durada: 

Ell és el meu metge. És fuster. És la persona 

més respectada del poble. 

Indica propietats transitòries 

En Jordi està content,  

malalt, satisfet, refredat, bé, 

malament... 

  

QUALITAT 

subj. inanimats 
ésser/estar 

glaçat, encès, obert, mullat, calent, trencat, tebi, calent, fred, cuit, madur... 

TEMPS 
Expressa el moment en que ocorre el fet: 

La festa serà demà 

Expressa el temps que trigarem a fer 

una cosa: (transitori) 

Ens estarem a Calella tot l'estiu 

SINTAGMES 

preposicionals no locatius 
  

En Jordi està de vacances,  

en coma, a punt de, a l'altura de, per damunt de... 

FRASES FETES 

Ser a les beceroles  

Ser en bones mans  

Ser dat i beneït  

Ser carn i ungla  

Ser de pa sucat amb oli  

Ser un argent viu  

Ser un panxacontent  

Ser un suro  

Ser un tros de pa  

Ser un zero a l'esquerra 

Estar a la lluna  

Estar amb l'ai al cor  

Estar amb l'aigua fins al coll  

Estar carregat de romanços  

Estar com un llum  

Estar espès  

Estar entre l'espasa i la paret  

Estar fet una bota  

Estar fins al cap de munt  

Estar tocat del bolet 
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Significat d’aquestes frases fetes:  

- Ser a les beceroles: Estar als inicis d’alguna cosa. “Estar en el abecé” 

- Ser en bones mans: Estar resguardat per algú. “Estar en buenas manos” 

- Ser dat i beneït: Ja està decidit, no es pot canviar. 

- Ser carn i ungla: Estar molt units. 

- Ser de pa sucat amb oli: De poca importància, de poc valor. 

- Ser un argent viu: No estar quiet. Bellugar-se tota l’estona. 

- Ser un panxacontent: Que no s’amoïna per res. 

- Ser un cap suro: Ser poc intel·ligent. 

- Ser un tros de pa: Ser molt bona persona. 

- Ser un zero a l’esquerra: No comptar per res. 

- Estar a la lluna: Estar despistat. 

- Estar amb l'ai al cor: Estar envaït d’una emoció extrema. 

- Estar amb l'aigua fins al coll: trobar-se en una gran dificultat. 

- Estar carregat de romanços: Pensar en coses sen se importància. 

- Estar com un llum: Estar boig. 

- Estar espès: No estar concentrat. 

- Estar entre l'espasa i la paret: Estar en una situació difícil de solucionar. 

- Estar fet una bota:  

- Estar fins al cap de munt: Tenir-ne prou.  

- Estar tocat del bolet: Estar boig. 

 


