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Resum 

 

En llengües com el català o el castellà, alguns participis conviuen amb un adjectiu format 

a partir de la mateixa arrel; es tracta dels coneguts “participis truncats” (Bosque 1989, 

1990): net – netejat, buit – buidat, tort – torçat, malalt – emmalaltit, etc. En estudis com 

els d’Embick (2004) s’ha considerat que, en aquests casos, el participi expressa un estat 

resultatiu i l’adjectiu expressa un estat pur (és a dir, un estat que no és el resultat d’un 

esdeveniment previ). Per exemple: 

(1) a. Aquesta escultura està buidada a mà per darrere (estat resultatiu) 

b. Van treure la caixa del vaixell però estava/era buida (estat pur, no implica cap 

esdeveniment previ) 

En aquest seminari, revisarem les dades amb detall i examinarem aquestes nocions d’estat 

“pur” i estat “resultatiu”. En concret, qüestionarem si en català realment existeixen els 

estats purs. Així mateix, descriurem les alternances dels verbs ser i estar en aquests 

contextos, per determinar si és possible establir una generalització clara pel que fa a la 

combinació d’aquests verbs amb estats i propietats en català (Batllori 2003). Farem 

especial atenció a contrastos com els següents: 

(2) a. L’escultura {està/??és} buidada a mà 

b. La caixa {està/és} buida 

c. Na Maria {està/??és} malalta 
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