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1. INTRODUCCIÓ

Les dificultats que molts estudiants de català com a L2 troben a l'hora de diferenciar l'ús del

passat perifràstic i del perfet en els primers passos del seu aprenentatge justifiquen el treball que

aquí es presenta, l'objectiu del qual és elaborar una proposta didàctica que, de manera eminentment

pràctica i amb la mínima càrrega teòrica possible, forneixi qualsevol alumne de català com a L2 de

les eines necessàries per usar adequadament els temps verbals esmentats. 

Aquest treball, que se situa en el marc dels estudis sobre l'ensenyament i aprenentatge de

segones llengües, ha pres com a base teòrica l'enfocament comunicatiu per tasques i s'ha articulat a

partir de quatre preguntes que hi romanen subjacents i  que, en ser respostes, donen contingut als

apartats medul·lars del text: què es vol ensenyar?,  com es pot ensenyar?,  com s'està ensenyant? i

com es vol ensenyar?

Per satisfer  el  primer interrogant,  s'ha fet  la  descripció dels usos  del  perfet  i  del  passat

perifràstic del català, així com la dels usos dels temps verbals homòlegs de l'espanyol, el francès, el

portuguès,  l'italià  i  l'anglès,  seguint  els  dictats  de  gramàtiques  descriptives  de  referència  en

cadascuna de les llengües esmentades. 

Tot  seguit,  atenent  al  requeriment  de  la  segona  pregunta,  en  primer  lloc,  s'ha  fet  una

caracterització succinta de l'enfocament comunicatiu, en especial de l'enfocament per tasques, i tot

seguit s'han observat els procediments emprats en aquests enfocaments per presentar els continguts

gramaticals.

Pel que fa a la tercera pregunta, la resposta s'ha configurat en forma de breus ressenyes que

descriuen els  plantejaments que s'adopten en alguns manuals de L2 de les llengües observades

quant a la presentació de la gramàtica.

Finalment, la proposta didàctica que conclou aquest treball respon a la darrera pregunta amb

la creació d'un material didàctic específic i el disseny del procediment per explotar-lo. Val la pena

especificar,  però,  que  la  proposta  didàctica  esmentada  es  limita  a  desenvolupar  la  part  de

presentació de llengua d'una unitat didàctica, i que, per tant, només s'ocupa dels procediments i les

activitats corresponents a aquesta part, és a dir, de l'elaboració de la tasca formal o capacitadora de

la unitat didàctica. Tanmateix, per tal que la presentació de llengua no quedi descontextualitzada,

s'ha fet una breu descripció de la unitat didàctica en què s'hauria d'integrar.
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2. DESCRIPCIÓ  DELS  USOS  DEL  PERFET  I  EL  PASSAT PERIFRÀSTIC  DEL
CATALÀ,  I  DELS  USOS  DELS  TEMPS  HOMÒLEGS  EN  L'ESPANYOL,  EL
FRANCÈS, L'ITALIÀ, EL PORTUGUÈS I L'ANGLÈS

2.1. CATALÀ: PASSAT PERIFRÀSTIC (vaig cantar) I PERFET (he cantat)1

2.1.1. EL PASSAT PERIFRÀSTIC

Pérez Saldanya (2008: 2623) caracteritza el passat perifràstic com un passat no actual, com

un “temps absolut amb valor de passat perfectiu no hodiernal”. D'altra banda, informa que, com a

passat perfectiu, denota situacions que es visualitzen globalment sense fer referència a les fases en

què evolucionen.  I  afirma que,  com a passat  inactual,  no es pot usar en referir-se  a  situacions

localitzades en “l'avui” ni en intervals temporals que incloguin el moment de l'acta de parla. Per

il·lustrar aquesta caracterització aporta exemples com ara (1a, b):

(1) a. {Ahir / *Avui} em va telefonar la mare a les cinc del matí 

b. {L'any passat / *Enguany} es va casar el meu fill

(Pérez Saldanya 2008: 2623)

Més enllà de les característiques de gramaticalitat apuntades, Pérez Saldanya informa que el

passat  inactual  pot  adquirir  altres  matisos  temporals  en funció del  context  oracional.  D'aquesta

manera, pot indicar anterioritat respecte a un temps de passat (2a), simultaneïtat respecte a un temps

de passat (2b), continuïtat narrativa (2c) o anterioritat immediata respecte a una situació passada

(2d):

(2) a. Em va dir que va passar la nit amb vosaltres 

b. Vaig veure com se'n va anar

c. Va obrir la porta de l'armari, va agafar l'abric d'una revolada, i se'n va anar cap 
al carrer a corre-cuita

d. Així que van arribar ells vam marxar nosaltres 

(Pérez Saldanya 2008: 2623)

Segons Pérez Saldanya, en els casos esmentats, el valor bàsic del passat inactual es manté

1 Pel que fa a la denominació dels temps verbals, s'ha seguit el criteri adoptat en la Gramàtica del català contemporani.
Per a més informació sobre les diverses denominacions dels temps verbals usades en la tradició lingüística catalana, vg. 
Pérez Saldanya (2008: 2599-2602).
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invariable, i afirma que l'únic cas en què aquest valor es pot veure modificat és en aparèixer en una

completiva  subordinada  a  una  oració  en  futur. Llavors,  el  valor  absolut  d'aquest  temps  es  pot

convertir en relatiu per indicar anterioritat prehodiernal respecte al moment futur que assenyala el

verb principal, com s'observa a (3):

(3) Si el diumenge no ens felicita, el dilluns li preguntaré per què no ens va dir res
el dia anterior

(Pérez Saldanya 2008: 2624)

2.1.2. EL PERFET

En descriure els usos del perfet, Pérez Saldanya (2008) estableix la divisió entre uns  usos

bàsics i uns  usos derivats. I en parlar dels usos bàsics, fa referència a dos valors diferenciats del

perfet, el valor de passat perfectiu hodiernal i el de present perfet. Pel que fa al valor de passat

perfectiu hodiernal, afirma que “indica situacions que es poden delimitar temporalment de manera

precisa i que se situen en els límits temporals del dia en què s'efectua l'acte de parla” (2008: 2621), i

posa com a exemple (4):

(4) Ha agafat l'avió {aquest matí / *ahir} a les set 

(Pérez Saldanya 2008: 2621)

I quant al valor de present perfet, Pérez Saldanya informa que “designa situacions passades

que són rellevants en el present i que no poden ser delimitades temporalment de manera precisa”

(2008: 2621). Entre altres exemples presenta (5):

(5) En Pere també ha estat a Londres

(Pérez Saldanya 2008: 2621)

Pérez Saldanya assenyala que, com a present perfet, el perfet es pot caracteritzar com un

temps de passat que té rellevància en el present, i afirma que el tipus de situació temporal passada,

així com el tipus de rellevància en el present que pot denotar, varia en funció de l'accepció concreta

de l'aspecte de perfet que s'activi. Tot seguit, apunta les peculiaritats que les diverses accepcions de

l'aspecte de perfet tenen en els usos de present perfet:
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a) L'accepció resultativa, que fa referència a “l'estat de les coses present provocat per un

esdeveniment anterior” (2008: 2621). Aquesta accepció pot presentar, a més, tres subaccepcions en

funció del context en què s'utilitza el perfet:

• La  semelfactiva,  que  apareix  en  oracions  on  es  designa  el  resultat  present  d'una

situació anterior, com ara a (6):

(6) ¡Mira! La Lluïsa s'ha trencat el braç

(Pérez Saldanya 2008: 2621)

• L'habitual, que apareix en oracions en què es fa referència a l'estat que provoca la

repetició  d'un  esdeveniment  habitual  durant  un  interval  de  temps que  abasta  el

moment de l'acta de parla, com és el cas de (7):

(7) Sempre que arribo tard, en Pere ja ha fet el sopar i ha parat la taula

(Pérez Saldanya 2008: 2622)

• La gnòmica, que apareix en oracions on es designa “l'estat genèric provocat per un

esdeveniment anterior a un present amb validesa general” (2008: 2622), com ara a

(8):

(8) Algú  que  ha  fet  una  carrera  universitària  no  pot  dir  aquestes
bestieses

(Pérez Saldanya 2008: 2622)

b) L'accepció experimental, amb la qual s'assenyala una situació que s'ha produït almenys

una vegada i que es tradueix en un determinat estat d'experiència. Pot aparèixer amb expressions

com ara enguany, fins ara, en aquest segle..., que inclouen l'acte de parla, i que exemplifica (9a); o

amb expressions del tipus  aquest cap de setmana,  aquest estiu,  darrerament..., que no inclouen

l'acte de parla, però hi estableixen una connexió directa, com ara a (9b):

(9) a. Enguany hem anat dues vegades a París 

b. Aquest cap de setmana hem anat a la platja

(Pérez Saldanya 2008: 2622)
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Pérez  Saldanya  afirma  que  encara  que  no  hi  hagi  cap  expressió  temporal,  el  perfet  fa

pressuposar una situació com la designada pels anteriors exemples, i puntualitza que oracions com

jo  també  he  llegit  aquesta  novel·la poden  admetre  la  interpretació  resultativa  o  experimental,

depenent que s'entengui que ja s'ha acabat de llegir la novel·la o, diferentment, que alguna vegada al

llarg de la vida s'ha llegit la novel·la. 

c)  L'accepció  inclusiva  apareix  en  oracions  que  designen  situacions  duratives  que  es

mantenen estables fins al moment de referència. Aquestes oracions solen denotar activitats o estats i

contenen expressions temporals com ara sempre, fins ara, des de les quatre, tot el dia, en els últims

mesos, que inclouen o arriben fins al moment de referència o, fins i tot, el depassen. Pérez Saldanya

(2008: 2592) afirma que aquesta accepció és la més perifèrica de totes les accepcions del perfet, ja

que, tant en català com en les llengües romàniques en general, la inclusivitat se sol expressar amb el

present, com s'observa a (10a), a diferència del que passa a l'anglès, com es mostra a (10b):

(10) a. Des de les sis del matí que treballa

b. He has been working since six o'clock

(Pérez Saldanya 2008: 2592)

Quant als usos derivats del perfet a què s'ha fet  referència anteriorment,  Pérez Saldanya

indica que el perfet assoleix un valor relatiu en certes correlacions en què depèn d'un temps de futur

(anterioritat  respecte  a  un  moment  del  futur),  com  s'observa  a  (11a),  o  d'un  present  històric

(anterioritat respecte a un moment del passat), com ara a (11b):

(11) a. El diumenge a la nit li preguntaré si ha anat al concert que fan de matí a 
Vivers

(Pérez Saldanya 2008: 2616)

b. L'altre dia me'l trobo passejant pel carrer i em diu que ha conegut una noia
irlandesa, que està vivint amb ella i que aviat es casaran 

(Pérez Saldanya 2008: 2617)

D'altra banda, Pérez Saldanya (2008: 2623) assenyala que, pel que fa als usos modals, el

perfet és utilitzat com a pròtasi de les oracions condicionals introduïdes per si, per tal d'indicar una

condició que es pot haver realitzat abans del moment de parla, com ara a (12a), o per indicar una
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condició que es podria realitzar en un moment de referència futur, com és el cas de (12b):

(12) a. Si se n'han anat ja, deixa'ls una nota 

b. Si demà se n'han anat quan tu arribis, deixa'ls una nota 

(Pérez Saldanya 2008: 2623)

2.1.3. L'OPOSICIÓ ENTRE EL PASSAT PERIFRÀSTIC I EL PERFET

Les diferents propostes terminològiques que en la tradició gramatical catalana han pretès

sintetitzar en dues etiquetes les oposicions fonamentals entre els temps verbals en qüestió, podrien

ser  una  evidència  de  la  dificultat  que  suposa  establir  límits  entre  dos  temps  verbals  que,

essencialment, només es diferencien per la relació de contigüitat temporal que s'estableix o no entre

la situació passada i el moment de parla, entenent aquesta contigüitat com a valor fonamental de la

funció metonímica que, en aquest cas, es concretaria en les condicions de proximitat/llunyania o

d'inclusió/exclusió. 

Pérez Saldanya afirma que l'aspecte perfet es diferencia del perfectiu perquè “té un caràcter

relacional i no visualitza la situació designada sinó l'estat de coses que se'n deriva en un moment

posterior”  (2008:  2578).  Tanmateix,  com  ja  s'ha  observat,  l'aspecte  no  pot  ser  un  criteri  per

diferenciar de forma absoluta el passat perifràstic i el perfet, ja que, encara que el passat perifràstic

és sempre perfectiu, el perfet admet tots dos aspectes. A més a més, l'esmentada diferència entre la

visualització de la situació passada i l'estat de les coses que en resulta, que, segons Pérez Saldanya,

marca la  distinció entre l'aspecte perfectiu i  el  perfet,  no sempre resulta tan evident,  a la vista

d'enunciats com els de (13a, b):

(13) a. Aquesta setmana he endreçat el rebost i he buidat el traster

b. La setmana passada vaig endreçar el rebost i vaig buidar el traster

No sembla que la visualització de les situacions o bé dels resultats que se'n derivin variïn

gaire en funció que les accions s'hagin esdevingut en una setmana o en una altra. Només la diferent

relació temporal entre el present i les accions enunciades, pot fer pensar que les conseqüències en el
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present d'aquestes accions poden ser diferents i, per tant, si existeix un element d'oposició entre

ambdós enunciats, ha de ser de caràcter temporal. El mateix Pérez Saldanya (1998), en descriure

l'evolució  de  la  perífrasi  resultativa  llatina  que  dóna  peu  al  perfet,  afirma  que  l'esmentada

construcció, “assoleix un valor estrictament perfectiu a mida que es focalitza l'esdeveniment —no

l'estat  present—  i  a  mida,  doncs,  que  el  significat  bàsic  és  el  d'esdeveniment  anterior  amb

rellevància en el present” (1998: 208). Per tant, es podria pensar que, les formes de perfet que fan

referència a un passat prehodiernal també poden gaudir d'un valor perfectiu si el que focalitza el

parlant és l'esdeveniment i no el seu resultat.

Pel que fa a la naturalesa de les situacions que són objecte de referència, cal dir que tampoc

no és un factor determinant a l'hora d'escollir el passat perifràstic o el perfet. Per resoldre aquesta

alternativa,  no és rellevant per al  parlant que la situació sigui un estat,  un esdeveniment o una

iteració d'esdeveniments. El que en definitiva condiciona l'elecció d'un temps o un altre és la relació

temporal que s'estableix entre la situació referida i el present, és a dir, el fet que la situació pertanyi

o no a l'àmbit  del present,  espai que es configura a partir de la posició física i  psicològica del

parlant. Es pot afirmar, doncs, que l'oposició entre el passat perifràstic i el perfet és una oposició

exclusivament temporal, en concret, de contigüitat temporal.

Pérez Saldanya apunta que, tot i que en el català els usos del perfet i el passat perifràstic

estableixen uns límits ben precisos, “la distinció entre aquestes dues formes verbals no és tan nítida

en altres llengües romàniques” (2008: 2593). I informa que, tal com es veurà més endavant, en les

varietats orals de llengües com el francès, el retoromànic, l'italià septentrional o el romanès, els

temps homòlegs al  perfet  català han assolit  funcions de passat no hodiernal i han desplaçat els

passats simples. De forma diferent, en el portuguès o en algunes varietats del castellà, els passats

simples encara conserven part del valor resultatiu que els era propi en el llatí i es poden usar per

indicar el resultat present d'una acció passada.
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2.2. ESPANYOL:  PRETÉRITO  INDEFINIDO (canté)  I  PRETÉRITO  PERFECTO (he
cantado)

2.2.1. EL PRETÉRITO INDEFINIDO

En la Gramática Descriptiva de la Lengua Española es defineix el pretérito indefinido com

un temps verbal l'expressió primària del qual es correspon amb una orientació simple directament

mesurada cap al passat des del moment de parla (Rojo i Veiga 1999: 2900) i s’exemplifica amb

(14). Aquesta definició tan escarida potser cal atribuir-la a la necessitat d'oferir una caracterització

mínima capaç d'adequar-se, tal com es veurà més endavant, a la diversitat regional d'usos d'aquest

temps.

(14) La reunión terminó sin un acuerdo unánime

(Rojo i Veiga 1999: 2900)

2.2.2. EL PRETÉRITO PERFECTO

Segons la mateixa  Gramática Descriptiva de la Lengua Española, el  pretérito perfecto fa

referència a una acció ocorreguda en un passat, relativament proper o llunyà, que, d'altra banda, està

en  relació  directa  amb el  present (Cartagena 1999:  2941-2951). Els  diversos  modes  de  relació

existents entre l'acció indicada pel pretérito perfecto i l'àmbit del present determina la diversitat de

significats contextuals del valor bàsic d'aquest temps:

• L'acció pertany a l'àmbit del present, succeeix en presència del parlant (perfectum praesens

llatí). Aquí el que és rellevant és que, en el punt zero de referència, existeix un resultat o

conseqüència del fet relatat, com ara a (15):

(15) En este momento se le ha caído el peine a tu hermana

(Cartagena 1999: 2941)

• Independentment  de  la  distància  objectiva  entre  el  procés  referit  i  el  moment  de  parla,

ambdós es poden incloure en un àmbit temporal comú, com ara a (16):
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(16) Hasta ahora el cotxe no me ha dado problemas

(Cartagena 1999: 2942)

• La integració de l'estat de les coses acabades abans del moment de parla existeix encara en

el present o, fins i tot, després. És el cas de (17):

(17) Toda la vida he oído las mismas críticas 

(Cartagena 1999: 2942)

• La duració de l'acció perfecta no arriba fins al moment de parla, sense perdre la relació amb

aquest moment, com ara a (18):

(18) Hace un momento he oído las mismas críticas

(Cartagena 1999: 2942)

• El procés, independentment de la distància que el separi del present, opera sobre aquest per

la importància negativa o positiva que se li atorga, de tal manera que, com més se sentin els

efectes de l'acció passada sobre el present, més adequat és l'ús del pretérito perfecto. És el

cas de (19):

(19) De nuevo nos encontramos aquí después de una pausa de tres semanas, en
las cuales han ocurrido acontecimientos muy importantes... 

(Cartagena 1999: 2942)

El pretérito perfecto també pot aparèixer amb valor d'ante-futuro, com a (20a). I, amb valor

d'ante-co-pretérito, en narracions on es combina amb el present històric, com ara a (20b): 

(20) a. El mes que viene ya he presentado el examen

b. Las  colonias  españolas  se  encontraron  (encuentran)  en  una  situación  sin
precedente [...] su rey había abdicado (ha abdicado)... 

(Cartagena 1999: 2943)
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2.2.3. DIFERÈNCIES REGIONALS EN L'ALTERNANÇA DE L'ÚS DEL  PRETÉRITO
PERFECTO I EL PRETÉRITO INDEFINIDO

En la Gramática Descriptiva de la Lengua Española s'analitza l'oposició entre les formes he

cantado i  canté  considerant tres aspectes: el valor històric amb relació a l'actual ús peninsular, el

valor  actual  en les  varietats  de l'espanyol  americà i  en  l'espanyol  de les  Canàries,  i  la  diversa

evolució històrica a la península, a Amèrica i a les Canàries (Cartagena 1999: 2944-2951).

Pel que fa al valor històric amb relació a l'actual ús peninsular dels temps verbals en qüestió,

s'informa que el  pretérito indefinido és hereu del perfet llatí (cantavi), que reunia els valors del

pretérito indefinido i del pretérito perfecto, i que indicava accions perfectes, puntuals i anteriors al

moment de parla. Seguidament, es diu que les construccions amb haber són una creació romànica,

que en l'espanyol preclàssic expressaven el resultat d'una acció passada i acabada que roman com a

estat present, amb un valor equivalent al de construccions resultatives del tipus tener, traer o llevar

més participi, com ara a (21):

(21) Tengo escritos cinco capítulos del libro

(Cartagena 1999: 2944)

I finalment, s'afirma que és a partir de l'època clàssica que les formes amb haber comencen

a  expressar  accions  concloses  immediatament  abans  del  passat  gramatical  o,  fins  i  tot,  més

allunyades en el temps, però el resultat de les quals guarda certa importància per a l'enunciador en

el moment de parla.

 Com a resultat d'aquesta evolució, s'assenyala que la relació entre el pretérito indefinido i el

pretérito perfecto en l'espanyol peninsular és la següent: 

a) SEMBLANCES: ambdós temps indiquen accions perfectes i acabades abans del moment

de parla o de referència. 

b) DIFERÈNCIES: el pretérito indefinido indica la simple anterioritat respecte al moment de

parla o de referència, del qual se separa creant un àmbit propi en el passat; en canvi, el  pretérito

perfecto indica anterioritat però dins de l'àmbit del present, de l'actualitat del parlant. Cal tenir en

compte, tanmateix, que l'àmbit del present del parlant pot incloure accions molt properes o molt
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llunyanes i que la seva amplitud es determina mitjançant adverbis temporals com ara  hoy,  esta

semana, este año, en la vida... D'altra banda, el parlant pot apropar o allunyar els límits del passat

del seu present immediat amb adverbis com ayer, hace una semana, hace un siglo... A més, hi ha la

possibilitat que el  pretérito perfecto pugui aparèixer indicant accions posteriors a les expressades

amb el pretérito indefinido, com ara a (22):

(22) Toda mi  vida  lo  he  considerado un inútil,  pero  ayer  me  demostró  su  gran
capacidad

(Cartagena 1999: 2945)

No obstant això, el pretérito perfecto sol indicar accions més pròximes al moment de parla

que les assenyalades pel pretérito indefinido, i les accions expressades amb  pretérito perfecto  se

senten  psicològicament  més  properes  que  les  expressades  amb  pretérito  indefinido.  Aquesta

circumstància  explicaria  oracions  del  tipus  de  (23a,  b)  en  què,  segons  la  norma  peninsular,

convindria l'ús del pretérito indefinido:

(23) a. Lo he visto anoche

b. Ha nacido ayer

(Cartagena 1999: 2945)

Més enllà d'aquestes precisions, pel que fa a l'espanyol peninsular actual, la distinció entre

pretérito indefinido i pretérito perfecto prèviament descrita es dóna clarament en la llengua literària

i es manté amb bastant regularitat en la llengua parlada, tot i que es neutralitza a favor del pretérito

indefinido a  Galícia,  segurament  per  influència  del  gallegoportuguès;  i  a  Astúries  i  Lleó,  per

evolucions dialectals internes. D'altra banda, en la parla popular de Madrid el  pretérito perfecto

tendeix a desplaçar el pretérito indefinido. 

Quant  al  valor  actual  del  pretérito  indefinido i  del  pretérito  perfecto en  les  varietats

americanes i canàries, contràriament al que passa a la península, el  pretérito indefinido s'usa amb

molta més freqüència. No obstant això, s'observa que els usos peninsulars, canaris i americans del

pretérito indefinido i del  pretérito perfecto  són gairebé coincidents. L'única diferència és que en

l'espanyol d'Amèrica i de les Canàries l'anterioritat puntual o immediata s'expressa amb el pretérito

indefinido, i no pas amb el  pretérito perfecto, circumstància que exemplifiquen frases com la de

(24):
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(24) Hoy compré un libro precioso 

(Cartagena 1999: 2947)

Cartagena (1999)  cita a Lope Blanch per  assenyalar que en l'espanyol d'Amèrica i de les

Canàries  el  pretérito  perfecto és  usat  amb  un  valor  molt  semblant  al  del  temps  homòleg  del

portuguès actual, és a dir, per indicar situacions duratives o iteratives que es prolonguen fins al

present o per fer referència a accions de les quals resulta un estat que persisteix en el moment de

parla, com ara a (25):

(25) Eso lo hemos discutido muchas veces

(Cartagena 1999: 2947)

D'altra banda, en l'espanyol de les Canàries s'evidencia un procés creixent d'adaptació a la

norma peninsular, mentre que en el con sud del continent americà s'observa una disminució de l'ús

del pretérito perfecto en favor del pretérito indefinido (Cartagena 1999: 2951).

La diversa evolució històrica de l'espanyol a la península, Amèrica i les Canàries explica la

diferència d'usos del pretérito indefinido i del pretérito perfecto en aquests territoris. A les Canàries

i  Amèrica  el  pretérito  perfecto es  fa  servir  com a  l'espanyol  preclàssic,  per  indicar  situacions

duratives, iteratives o resultatives que arriben fins al present, i el pretérito indefinido es fa servir per

a accions puntuals, encara que s'hagin esdevingut en l'àmbit del present o, fins i tot, immediatament

abans de l'acte de parla.  A la península,  a partir  de l'ús medieval,  el  pretérito perfecto va anar

envaint progressivament el domini del pretérito indefinido, per passar d'un ús simplement resultatiu

en l'àmbit  del  present  a  designar  situacions  acabades  en el  passat  que tenen importància  en el

present, o situacions immediatament anteriors al moment de parla. Respecte a l’evolució d’aquests

temps verbals, en la Gramática Descriptiva de la Lengua Española s'indica com el francès ha anat

un pas més enllà que l'espanyol peninsular, de manera que, en la llengua parlada, la forma composta

(passé composé) ha passat a significar simplement acció conclosa en el passat, i la diferència amb el

passat simple (passé simple) ja no respon a qüestions temporals, sinó a diferències relatives a l'ús

parlat o escrit de la llengua (Cartagena 1999: 2951).
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2.3. FRANCÈS: PASSÉ SIMPLE (je chantai) I PASSÉ COMPOSÉ (j'ai chanté)

2.3.1. EL PASSÉ SIMPLE

Segons Grevisse i Goosse (2008: 1093), el passé simple expressa un fet ben delimitat en un

moment del passat sense contacte amb el present, com ara a (26):

(26) Claire écrivit la lettre

(Grevisse i Goosse 2008: 1093)

D'altra banda, Baylon i Fabre (1995: 120) afirmen que aquest temps verbal ha desaparegut

pràcticament de l'ús parlat corrent de la llengua francesa, encara que es pot trobar en la llengua

literària, la llengua oral amb una formalitat elevada, la llengua de la premsa escrita o en la llengua

de les persones grans i cultes del migdia francès, per influència de l'occità. Segons aquests autors, la

desaparició  del  passé simple  de la  parla  corrent  fa  que  el  seu  ús  s'interpreti  com  un  signe

d'escriptura, de la voluntat del parlant de ser literari.

2.3.2. EL PASSÉ COMPOSÉ

Grevisse i Goosse (2008: 1093) informen que el  passé composé expressa un fet acabat del

passat que està en contacte amb el moment de parla, ja sigui perquè es produeix en un temps que

encara no s'ha acabat o perquè té conseqüències sobre el present, com és el cas de (27):

(27) Aujourd'hui 5 janvier, je suis partí de Naples à sept heures du matin

(Grevisse i Goosse 2008: 1093)

Aquests mateixos autors afirmen que, en la llengua parlada, el passé composé ha reemplaçat

el  passé  simple en  les  seves  funcions  a  l'hora  de  fer  referència  als  esdeveniments  passats  i

acomplerts sense cap relació amb el present (Grevisse i Goosse 2008: 1093).

D'altra  banda,  com també  succeeix  en  el  català  i  en  el  castellà,  el  passé  composé pot

presentar un fet ja acomplert en el futur, com ara a (28a, b): 
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(28) a. J'ai fini dans un instant

b. Si dans deux heures la fièvre a monté, vous me rappellerez

(Grevisse i Goosse 2008: 1095)

2.3.3. L'OPOSICIÓ ENTRE EL PASSÉ SIMPLE I EL PASSÉ COMPOSÉ

Com s'ha apuntat anteriorment en la descripció del pretérito indefinido i el pretérito perfecto

de  l'espanyol,  el  passé  simple i  el  passé  composé han  evolucionat  un  pas  més  enllà  que  els

esmentats temps de l'espanyol peninsular, o que els seus homòlegs catalans. Segons Roland Eluerd

(2008: 112-113), en el segle XVII el  passé simple encara s'usava de manera majoritària per fer

referència a un passat acomplert, especialment en el context d'adverbis com hier,  la veille o amb

una  precisió  de  data.  Tot  i  això,  aquest  ús  ja  no  era  exclusiu  i  el  passé  composé no  estava

circumscrit a la jornada en curs. A partir del segle XVIII, l'ús del  passé composé esdevé el més

corrent  i  el  passé  simple queda  relegat  a  l'escriptura,  excepte  en  alguns  dialectes  meridionals.

Tanmateix, Baylon i Fabre (1995: 122-123) afirmen que l'oposició que existia en la llengua clàssica

entre els temps esmentats es conserva en la llengua escrita, encara que tingui un rendiment relatiu a

causa  de  la  neutralització  a  què  l'ha  sotmès  la  llengua corrent.  A més  a  més,  Baylon  i  Fabre

remarquen que, fins i tot en l'ús modern, l'equivalència semàntica entre el  passé simple i el passé

composé no és perfecta: es pot substituir sempre el primer pel segon, però no al contrari. De manera

semblant  s'expressa Roland Eluerd (2008:  114),  que afirma que un relat  en  passé composé no

equival a un relat en  passé simple.  Per aquest autor, el relat en  passé composé sempre té certa

relació amb el moment de l'enunciació, com ara a (29a), mentre que el relat en passé simple manté

el relat a distància del narrador, com ara a (29b):

(29) a. Il a allumé une cigarette et il me l'a donnée...

b L'enfant ne bougea pas davantage

(Roland Eluerd 2008: 114)
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2.4. PORTUGUÈS:  PRETÉRITO  PERFEITO  SIMPLES  (cantei) I  PRETÉRITO
PERFEITO COMPOSTO (tenho cantado)

2.4.1. EL PRETÉRITO PERFEITO SIMPLES 

El  pretérito perfeito simples  expressa sobretot esdeveniments complets i realitzats que són

vistos de forma global, com a punts tancats, la duració interna dels quals no importa, com s'observa

a (30): 

(30) Estive (ontem) em Lisboa 

(Vilela 1999: 165)

S'usa independentment que el fet concret a què es fa referència sigui llunyà o proper al

moment de parla, com ara a (31):

(31) Neste mês não choveu como choveu no ano passado 

(Carrasco González 1999: 123)

I també  es  pot  articular  com  un  temps  posterior  per  fer  referència  a  fets  anteriors  a

esdeveniments que han de succeir en el futur, com és el cas de (32a, b):

(32) a. Amanhã, a esta hora, já fizemos exame

 (Vilela 1999: 165)

b. Quando a Maria voltar da viagem daqui a um mês, ja Rui concluiu o curso ha
uma semana 

(Mira Mateus 2003: 156)

Val la pena observar aquí que per a aquest mateix ús, tant el català, l'espanyol com el francès

fan servir formes compostes: el perfet, el pretérito perfecto i el passé composé, respectivament.

2.4.2. EL PRETÉRITO PERFEITO COMPOSTO

El pretérito perfeito composto expressa generalment la repetició d'un fet o la seva continuïtat

fins al present en què es parla (Cunha i Lindley 1984: 453). Vilela (1999: 165) exemplifica els
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diversos valors aspectuals d'aquest temps verbal (33a, b, c):

(33) a. Ele tem tido muito successo [iteratiu o duratiu]

b. Ele tem mantido a dieta até hoje [duratiu, continu]

c. Ele tem tomado mais taxi ultimamente [iteratiu]

(Vilela 1999: 165)

2.4.3. L'OPOSICIÓ ENTRE EL  PRETÉRITO PERFEITO SIMPLES  I EL PRETÉRITO
PERFEITO COMPOSTO

Vilela  (1999)  afirma  que,  en  síntesi,  el  pretérito  perfeito  simples  denota  una  acció

completament conclosa separada del moment de parla, independentment de la distància que hi hagi

entre el fet puntual referit i el moment de parla; mentre que el pretérito perfeito composto expressa

un fet repetit o continu que s'apropa al present. I proposa dos exemples per observar la diferència de

matisos entre el pretérito perfeito composto (34a) i el pretérito perfeito simples (34b) utilitzant-los

en un mateix context oracional:

(34) a. Nesta viagem temos visto coisas lindas [encara som de viatge]

b. Nesta viagem vimos coisas lindas [el viatge ja pot haver acabat]

(Vilela 1999: 167)

Carrasco González es refereix al mateix contrast amb els següents exemples (35a, b):

(35) a. Tenho estudado muito neste ano (el subjecte ha estudiat  sense interrupció o
cíclicament durant tot el curs)

b. Estudei muito neste ano (el subjecte va estudiar molt en un moment concret,
sense aclarir si va ser al llarg del curs o només per als exàmens, per exemple)

(Carrasco González 1999: 124)

Cunha i  Lindley informen que la  iteració  o la  continuïtat  també pot  ser  expressada  pel

pretérito  perfeito  simples,  però  per  a  això  cal  l'acompanyament  d'adverbis  com  ara  sempre,

freqüentment,  moltes vegades,  tots  els  dies,  etc.  Ho  exemplifiquen  amb  un  enunciat  de  Raul

Brandão (36):
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(36) Os homens do mar tiveram sempre uma grande ternura pelas aves 

(Cunha i Lindley 1984: 454)

S'entén en aquest cas (36) que la iteració o la continuïtat es produeix en un període de temps

conclòs, separat del present. En aquest sentit, Martínez-Atienza (2008: 222) informa que l'oposició

entre el pretérito perfeito composto i el pretérito perfeito simples, a més de temporal, és de caràcter

aspectual. El valor aspectual del pretérito perfeito composto és continuatiu, mentre que el valor del

pretérito  perfeito  simples és  d'aorist.  D'aquesta  manera,  mentre  el  pretérito  perfeito  composto

visualitza l'esdeveniment des del principi fins a un punt central, però sense arribar a focalitzar el

final, el  pretérito perfeito simples focalitza l'esdeveniment complet. Per això el  pretérito perfeito

composto és incompatible amb complements de localització puntuals com avui, ahir, ara..., tal com

s'observa en els exemples (37a, b):

(37) a. *Hoje eu me tenho levantado às sete da manhã

b. *O João tem comido ahier

(Martínez-Atienza 2008: 222)

El pretérito perfeito composto també és incompatible amb els predicats puntuals tèlics, com

el que pot representar  arribar, el qual, a no ser que manifesti una lectura iterativa, no s'adiu amb

l'aspecte continuatiu d'aquest temps verbal. Així ho demostren els enunciats (38a, b):

(38) a. *O João tem chegado agora 

b. Nos últimos dias o João tem chegado tarde [lectura iterativa]

(Martínez-Atienza 2008: 224)

Martínez-Atienza (2008) aporta diversos exemples pel que fa a l'oposició entre el pretérito

perfeito composto i el pretérito perfeito simples quant a la focalització d'un esdeveniment únic (39a,

b) o a la d'una successió d'esdeveniments (39c, d): 

(39) a. Agora já comi o suficiente 

b. *Tenho comido aqui uma vez

c. Temos comido ultimamente alguns bifes que nem um leão tragaria! 

d. Ultimamente João tem lido muitos romances

(Martínez-Atienza 2008: 225)
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2.5. ITALIÀ: EL PASSATO REMOTO (cantai) I EL PASSATO PROSSIMO (ho cantato)

2.5.1. EL PASSATO REMOTO

El passato remoto indica una acció del passat completament acabada, separada del present i

que no fa referència al seu desenvolupament (Dardano i Trifone 1997: 322). Díaz Padilla (1999)

afirma que el passato remoto s'utilitza per fer referència a esdeveniments puntuals, perfectius, que

pertanyen a unitats temporals mancades de relació amb el present, com en l'exemple (40):

(40) Vidi Mario ieri sera

(Díaz Padilla 1999: 531)

2.5.2. EL PASSATO PROSSIMO

El  passato prossimo expressa un fet que ha succeït en el  passat, però que manté alguna

relació amb el present. Entre les diverses maneres en què es pot reflectir aquesta relació, es pot

donar que el fet s'hagi esdevingut fa poc (41a), que s'hagi esdevingut dins d'una unitat temporal que

comprengui el present (41b), que el fet perduri en el present (41c) o que els seus efectes es facin

sentir en el present (41d), com s'observa en aquests exemples:

(41) a. Verso le sei di sera è arrivata, ha aspettato un quarto d'ora e poi se n'è andata 

b. Quest'anno non è nevicato affatto

(Díaz Padilla 1999: 560)

c. Due giorni fa ho preso una brutta influenza (e ancora ne sofro) 

d. Ho imparato l'inglese durante un soggiorno di studio negli Stati Uniti 

(Dardano i Trifone 1997: 322)

El  passato prossimo també s'usa per fer  referència a fets  esdevinguts en un moment no

precisat, sense cap determinació que indiqui la distància cronològica ni el grau de prolongació de

les seves conseqüències, com ara a (42):

(42) Ha girato tutto il paese 
(Díaz Padilla 1999: 560)
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D'altra banda, el passato prossimo pot ser usat amb un valor equivalent al d'un futur anterior,

per presentar un fet com a acomplert en el futur. És el cas de (43):

(43) Un ultimo sforzo e ho finito 

(Dardano i Trifone 1997: 322)

I també pot ser usat com un passat anterior en correlat amb un present històric. Díaz Padilla

(1999) n'ofereix un exemple citant a M. Bontempelli (44):

(44) Un giorno il fido danese arriva a casa mia... e lui racconta che il capocomico e
la prima attrice (...) hanno stabilito di uccidermi

(Díaz Padilla 1999: 561)

2.5.3. L'OPOSICIÓ ENTRE EL PASSATO REMOTO I EL PASSATO PROSSIMO

En  l'actualitat,  l'ús  del  passato  remoto es  presenta  en  competència  amb  la  del  passato

prossimo i  l'elecció d'una o una altra forma depèn de matisos estilístics,  de la subjectivitat  del

parlant i de condicionants lingüisticogeogràfics (Carrera Díaz 1997: 223). En aquest sentit, pel que

fa als  condicionants lingüisticogeogràfics,  segons Dardano i  Trifone (1997: 322),  en la  llengua

parlada  contemporània,  el  passato  remoto és  substituït  de  manera  generalitzada  pel  passato

prossimo en la Itàlia septentrional, on es produeixen enunciats com ara (45a, b, c):

(45) a. L'anno scorso sono andato a Venezia

(Dardano i Trifone 1997: 322)

b. Sono estata a Cagliari due anni fa

c. Ho visto Gianni ieri

(Martínez-Atienza 2008: 211)

En canvi, en les regions meridionals, es recorre sovint al passato remoto per fer referència a

temps molt propers al moment de parla, com exemplifica el següent enunciat (46):

(46) Arrivai un quarto d'ora fa 

(Dardano i Trifone 1997: 322)
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Pel que fa a la Itàlia central, Carrera Díaz (1997: 223) afirma que s’hi fan servir els dos

temps de manera més equilibrada i s’assigna en cada cas el valor que teòricament els correspondria.

No obstant  això,  Díaz  Padilla  (1999:  559)  informa que els  seus  usos  s'assimilen  als  del  nord.

Martínez-Atienza (2008: 211) afirma que en l'italià del centre-nord no existeix oposició entre el

perfet  simple i  el  compost.  I  Dardano i  Trifone (1997:  322) només fan la  distinció entre  italià

septentrional i meridional. Per la seva banda, Giovanni Nencioni afirma el següent:

L'alternanza del passato prossimo col passato remoto, nella lingua sia parlata che scritta, non

è uniforme in Italia, perché vi influisce anche il sostrato dialettale dei parlanti o scriventi. Le

migliori grammatiche dicono che nell'Italia settentrionale prevale l'uso del passato prossimo,

nell'Italia  meridionale  l'uso  del  passato  remoto,  benché  il  passato  prossimo  vi  acquisti

terreno; in Toscana l'alternanza è tuttora viva e significativa.

(Giovanni Nencioni 1993: 10)

Quant  als  factors psicològics,  Dardano i  Trifone (1997: 322) afirmen que és la major  o

menor “actualitat psicològica” del fet la que determina l'elecció del  passato remoto o el  passato

prossimo. Per la qual cosa, podem trobar enunciats com els que presenten els següents exemples, en

què,  segons  Díaz  Padilla  (1999),  l'actitud  de  “participació”  (47a)  o  “d'allunyament”  (47b)  que

adopta el parlant condiciona l'aparició d'una forma o d'una altra:

(47) a. L'altro giorno ho visto Mario

b. L'altro giorno vidi Mario

(Diaz Padilla 1999: 532)

Des d'aquesta perspectiva, Dardano i Trifone (1997: 322) critiquen la poca adequació de la

parella de termes “passato remoto/passato prossimo”, que assumeixen com a element discriminatori

la  major  o  menor  distància  temporal  entre  l'esdeveniment  i  el  moment  de  parla,  tot  i  que,  de

vegades, no és la distància real, sinó la psicològica, la que justifica l'elecció del temps verbal.

Pel que fa a les qüestions estilístiques, en les àrees on el passato remoto està en clar retrocés

en la llengua parlada, l'ús d'aquest temps verbal es pot arribar a considerar afectat o més propi d'una

llengua elevada o acadèmica, encara que en la llengua escrita es puguin seguir mantenint els valors

que el diferencien del passato prossimo.
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Finalment,  des  d'una  perspectiva  diacrònica,  Díaz  Padilla  (1999:  560)  afirma  que  el

bandejament del passato remoto té certa lògica si es considera que és l'única forma del perfectum

llatí que va passar a l'italià, mentre que la resta van ser substituïdes per formes compostes. Així

doncs,  la  conservació  en  el  paradigma  verbal  d'una  forma  de  perfet  simple  quan  la  resta  són

compostes suposa una irregularitat en el paral·lelisme de l'esquema de la conjugació que el parlant

tendeix a reparar.

2.6. ANGLÈS: EL PAST (I sang) I EL PRESENT PERFECT (I have sung)

2.6.1. EL PAST

Quirk  et  alii (1985:  183)  afirmen  que,  en  l'ús  més  comú  del  past,  es  combinen  dues

característiques: la primera, que l'estat o l'esdeveniment a què es fa referència s'ha d'haver produït

en el passat, amb una separació entre la seva finalització i el moment present; i la segona, que el

parlant o l'escriptor ha de tenir present un temps definit del passat on té lloc l'esdeveniment o l'estat.

I per la seva banda, Greenbaum i Quirk (1990: 50) apunten que el past es fa servir per referir-se a

una situació en un temps definit del passat i en distingeixen tres tipus:

• Un  event  past (passat  esdevenimental2), en  què,  amb  verbs  d'acció,  es  descriuen

esdeveniments concrets del passat, que poden succeir durant períodes, com ara a (48a), o

puntualment, com a (48b):

(48) a. The Normands invaded England in 1066

b. The plane left at 9 a. m. 

(Greenbaum i Quirk 1990: 50)

• Un  habitual  past  (passat  habitual), en  què,  amb  verbs  d'acció,  es  fa  referència  a

esdeveniment del passat que es produeixen de forma repetida, com ara a (49):

2 Per a la traducció al català dels noms del diversos tipus de past i present perfect a què fan referència Greenbaum i 
Quirk, així com la d’altres fragments de l’obra referida d’aquests autors, se segueix la traducció de Xavier Villalba 
(Greenbaum i Quirk 1997, p. 61-74).
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(49) We spent our holidays in Spain when we were children

(Greenbaum i Quirk 1990: 50)

• O un state past (passat de situació), en què, amb verbs d'estat, es fa referència a una situació

indivisible en el passat, com és el cas de (50):

(50) I once liked reading novels

(Greenbaum i Quirk 1990: 50)

A més d'aquests usos, el past també presenta tres usos especials:

• El que es dóna en l'estil indirecte, on el verb en past d'una oració principal força l'aparició

del past en la clàusula subordinada, com s'esdevé a (51):

(51) She said that she knew you

(Greenbaum i Quirk 1990: 50)

• Un attitudinal past (passat intencional), que es fa servir opcionalment per fer referència a un

pensament de forma més provisional (més cortesa), com ara a (52):

(52) Did you want to see me now?

(Greenbaum i Quirk 1990: 50)

• I un hypothetical past (passat hipotètic), que apareix especialment en clàusules subordinades

introduïdes per if, en correlació amb el condicional, com és el cas de (53):

(53) If you knew him, you would'nt say that 

(Greenbaum i Quirk 1990: 51)

El  past no ha  d'anar  necessàriament  acompanyat  d'un  indicador  temporal,  ja  que  per  si

mateix  significa  un  temps  acomplert  en  el  passat  separat  del  present.  I,  d'altra  banda,  pot  fer

referència a fets que no fa gaire que s'han esdevingut (Quirk et alii 1985: 184). Per tant, el past pot

referir-se a fets llunyans en el temps, com ara a (54a), però també pot fer referència a fets d'un

passat immediat, com s'observa a (54b, c):
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(54) a. The Toronto Blue Jays won the World Series in 1992 

b. I finished my term paper 

(Celce-Murcia 1999: 113)

c. Did you lock the front door? 

(Quirk et alii 1985: 184)

En aquests  casos,  la  llunyania  que  reclama el  past entre  l'esdeveniment  i  el  present  ve

donada per la sensació del parlant que l'esdeveniment ja ha estat finalitzat (Celce-Murcia 1999:

114).

2.6.2. EL PRESENT PERFECT

El  present  perfect s'usa  per  fer  referència  a  “una  situació  que  té  lloc  en  un  temps

indeterminat  dins  d'un  període  que  comença  en  el  passat  i  que  es  projecta  cap  al  present”

(Greenbaum i Quirk 1997: 68). Com en el cas del past, entre els usos del present perfect es poden

distingir:

• Un state present perfect (perfet de present de situació), que amb verbs d'estat fa referència a

situacions que, iniciades en el passat, es prolonguen fins al present i, fins i tot, el poden

depassar, com ara a (55a, b):

(55) a. We have lived in Amsterdam for five years

b. I've alwais liked her

(Greenbaum i Quirk 1990: 51)

• Un  event present  perfect (perfet  de present  esdevenimental),  que,  amb verbs  d'acció,  fa

referència a un o més esdeveniments que han succeït dins d'un període que, iniciat en el

passat, es prolonga cap al present. Greenbaum i Quirk (1990) en diferencien dues classes: la

primera,  fa  referència  a  esdeveniments  que  generalment  han  esdevingut  poc  abans  del

present  i  es  presenten  com  una  notícia,  com  ara  a  (56a);  la  segona,  fa  referència  a

esdeveniments succeïts en un passat més remot però que s'emmarquen en un període de

temps que condueix cap al present, com ara a (56b):
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(56) a. The Republicans have won The election

b. She has given an interview only once in her life

(Greenbaum i Quirk 1990: 51-52)

• I un  habitual present perfect (perfet de present habitual), que mitjançant verbs d'acció fa

referència a esdeveniments que es repeteixen des del passat fins a arribar al present, com

s'observa a (57):

(57) The magazine has been published every month (since 1975)

(Greenbaum i Quirk 1990: 52)

D'altra banda, combinat amb les formes de futur will o shall, el present perfect adquireix un

valor de “futur passat”, com ara a (58):

(58) By next week, they will have completed their contract

(Greenbaum i Quirk 1990: 52)

2.6.3. L'OPOSICIÓ ENTRE EL PAST I EL PRESENT PERFECT

Com s'ha pogut observar, la caracterització dels esdeveniments que determinen en cada cas

els usos del past i del present perfect és gairebé la mateixa, i és, per tant, la relació que mantenen els

diversos tipus d'esdeveniments amb el moment de parla el que determina que siguin referits amb un

temps verbal o amb un altre. D'aquesta manera, si es vol fer referència a un estat, s'optarà pel past o

pel present perfect en funció si aquest estat es prolonga o no fins al present. Si el que es pretén és

fer referència a un esdeveniment, el seu grau de proximitat al present o la seva inclusió o no en una

unitat  temporal que abasti  el  moment de parla serà el  que determini  l'elecció del temps verbal

adequat. I d'altra banda, si el que es vol és fer referència a una iteració d'esdeveniments, amb el

mateix criteri, serà la inclusió o no del present en el període que engloba la successió de fets el que

orientarà el parlant cap a l'elecció del past o el present perfect.

D'aquests  usos  es  deriven  les  tres  implicacions  que,  particularment  en  l'anglès  britànic,
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s'associen al present perfect, implicacions que poden donar-se o no en cada cas: que la temporalitat

en què s'emmarca l'esdeveniment condueixi cap al present, que l'esdeveniment sigui recent o que el

resultat de l'acció actuï sobre el present (Quirk et alii 1985: 193).

Tanmateix, s'ha de tenir en compte que, segons afirma Huddleston (2002: 143), hi ha adjunts

temporals  com ara  last  week o  two  minutes  ago que,  tot  i  expressar  una  relativa  proximitat,

normalment fan referència a temps completament anteriors al moment de parla i, en excloure l'ara

del seu context, exclouen alhora l'ús del present perfect. És el cas de (59):

(59) I saw her last week / two minutes ago

(Huddleston 2002: 143)

També  s'ha  de  dir  que  en  l'anglès  americà  sovint  es  fa  servir  el  past per  fer  referència  a

esdeveniments molt recents, com es veu a (60):

(60) I just got a job 

(Greenbaum i Quirk 1990: 52)

I en el sentit invers, d'acord amb l’última de les tres implicacions associades al present perfect que

s'acaben d'esmentar, cal tenir en compte que el present perfect pot aparèixer amb adjunts propis del

past si l'interès o la preocupació que genera la situació passada, tot i ocórrer en un temps conclòs, es

projecta sobre el present (Huddleston 2002: 144-145). És el cas de (61): 

(61) We've already discussed it yesterday

(Huddleston 2002: 144)

En darrer terme, tal com afirma Celce-Murcia (1999: 125), l'elecció del  past o el  present

perfect en fer referència a un esdeveniment no depèn tant del temps en què l'esdeveniment ha tingut

lloc com de la perspectiva amb què aquest esdeveniment es visualitza. Segons Huddleston (2002:

143), el past situa el focus principal sobre la situació passada, mentre que el present perfect el situa

sobre el present.
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2.7. CONCLUSIÓ

En  aquest  apartat,  en  estudiar  les  relacions  d'oposició  que  es  plantegen  entre  el  passat

perifràstic i el perfet del català, així com les plantejades entre les parelles de temps homòlogues de

l'espanyol, el francès, el portuguès, l'italià, el francès i l'anglès, s'ha observat que, pel que fa a les

parles orals  de l'àmbit  romànic esmentades,  la  diferent  evolució en cada territori  de les formes

llatines subjacents, una de simple amb valor de perfet aorist i  una altra de composta amb valor

resultatiu, ha donat en l'actualitat una sèrie de resultats no gaire uniformes.  Així, en el punt més

extrem d'aquesta evolució, se situen llengües com el francès o l'italià septentrional, que en la parla

oral han neutralitzat l'oposició entre la forma simple i la composta a favor de la darrera, de manera

que la forma simple ha quedat relegada a l'àmbit de l'escriptura i als usos cultes. Contràriament, en

la Itàlia meridional la forma simple desenvolupa funcions que abans eren pròpies de la composta i

preval sobre aquesta.

La diferent evolució de l’espanyol d'Amèrica i de les Canàries de la de l’espanyol peninsular

ha donat peu a dos tipus d'oposició diferents. En un estadi més primitiu d'evolució, en l’espanyol

d'Amèrica i el de les Canàries, de forma anàloga al que passa en el portuguès, la forma composta no

ha assolit el valor d'aorist i manté encara el valor resultatiu i continu medieval. D'altra banda, la

forma simple, que monopolitza el valor d'aorist, s'usa també per fer referència a esdeveniments ben

immediats  al  present.  En  l’espanyol  peninsular  (tret  d'Astúries,  Galícia  i  Lleó,  on  hi  ha  una

tendència a la neutralització a favor de la forma simple), es pot dir que, pel que fa a l'ús, el pretérito

indefinido i el pretèrito perfecto han experimentat una evolució paral·lela a la que han experimentat

en el  català  el  passat  perifràstic  i  el  perfet.  De tal  manera que,  si  en l’espanyol  no peninsular

l'oposició que s'estableix entre la forma simple i la composta és de caràcter temporal i aspectual,

tant en l’espanyol peninsular com en el català, l'oposició que regeix és només temporal. 

Pel que fa a l'anglès, s'observa que, curiosament, l'oposició entre el past i el present perfect

en la varietat britànica s'ajusta prou a la que presenten els temps homòlegs catalans i espanyols

peninsulars, deixant de banda el fet que el  present perfect tingui una accepció aspectual inclusiva

del  present  que,  com  afirma  Pérez  Saldanya  (2008:  2592),  resulta  perifèrica  en  el  català  o

l’espanyol. I sense oblidar que, com afirma Huddleston (2002), adjunts com ara  two minutes ago

solen excloure l'ús del present perfect. D'altra banda, també s'ha observat que en l'anglès americà el

past s'usa sovint per fer referència a esdeveniments d'un passat immediat, com és habitual en les

formes simples del portuguès i de l'espanyol d'Amèrica i de les Canàries.
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En la taula 1 es presenta de forma sintètica i aproximada la distribució dels temps verbals

descrits en les seves corresponents parles orals. Tenint en compte, però, que, en l'italià meridional,

així  com en l'espanyol  de  Galícia,  Astúries  i  Lleó,  la  neutralització  a  què  es  fa  referència  cal

entendre-la en termes de prevalença o ús majoritari de la forma simple sobre la composta. Pel que fa

a l'italià central,  s'ha situat  en la taula en una posició d'equilibri  entre  l'italià  septentrional i  el

meridional, però amb reserves, atenent a la diversitat d'opinions informades. I quant a l'anglès, s'ha

optat  per  equiparar-lo  grosso modo al  català,  a  l’espanyol  peninsular  i  al  mateix italià  central,

admetent, però, que pot presentar solucions que l'equiparien parcialment al portuguès, a l'espanyol

d'Amèrica o a l'espanyol de les Canàries, tal com s'ha observat anteriorment. La taula s'ordena a

partir dels dos criteris que poden determinar, segons les característiques de cada llengua o varietat,

la distribució dels temps verbals en qüestió: 

1. L'existència  o no d'una  relació  de contigüitat  entre  el  temps  de la  situació passada  i  la

posició del parlant (el present)

2. El tipus de situació: esdeveniment puntual, estat o iteració d'esdeveniments

Pel que fa al primer criteri, cal dir que la contigüitat amb la posició del parlant (el present) es

pot expressar de dues maneres:

a) Per la inclusió de la posició del parlant en el temps de la situació passada

b) Per la proximitat del parlant a la situació passada

D'altra banda, pel que fa a aquesta segona possibilitat, cal especificar que s'interpreta com a

pròxim:

• El que s'esdevé en la jornada en curs (“avui”)

• El que s'esdevé en l'espai de l'aquest (espai del que és a prop)

• El que s'esdevé en un moment que, psicològicament, se sent com a pròxim
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NEUTRALITZACIÓ OPOSICIÓ PARCIAL OPOSICIÓ NEUTRALITZACIÓ

Italià meridional,
espanyol de Galícia,

Astúries i Lleó

Portuguès, espanyol
d'Amèrica i de les

Canàries

Català, espanyol
peninsular (majoria),

[italià central?]. Anglès

Francès i italià
septentrional

Amb
contigüitat

amb el
present

Sense
contigüitat

amb el
present

Amb
contigüitat

amb el
present

Sense
contigüitat

amb el
present

Amb
contigüitat

amb el
present

Sense
contigüitat

amb el
present

Amb
contigüitat

amb el
present

Sense
contigüit
at amb el
present

Esdeveniment 
puntual S S S S C S C C

Estat S S C S C S C C

Iteració 
d'esdeveniments S S C S C S C C

              

S: representa el passat perifràstic del català i els temps homòlegs de les altres llengües (simples)
C: representa el perfet del català i els temps homòlegs de les altres llengües (compostos)

Taula 1: distribució dels temps verbals observats (passat perifràstic, perfet i homòlegs) en les respectives 
parles orals

En aquest punt, cal concloure que l'oposició entre el passat perifràstic i el perfet en el català

és una oposició de caràcter purament temporal, que, com ja s'ha indicat, es fonamenta en la relació

de contigüitat que s'estableix o no entre el temps de la situació i la posició del parlant, bé sigui per

una condició de proximitat/llunyania o per una condició d'inclusió/exclusió. Així doncs, reduïda

l'oposició a aquests mínims, es pot considerar que la clau per a un ús adequat dels esmentats temps

verbals es limita bàsicament al plantejament de dues preguntes, que de forma planera i senzilla es

podrien formular així: 

1. El parlant és dins del temps de la situació, o fora?

2. El parlant és o se sent a prop de la situació, o lluny?
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3. L'ENFOCAMENT COMUNICATIU

3.1. CARACTERITZACIÓ SUCCINTA

Com ja s'ha apuntat en la introducció, la proposta didàctica que té com a objectiu aquest

treball s'ha elaborat dins del marc teòric de l'enfocament comunicatiu, model basat en la lingüística

textual  que,  a  partir  dels  anys  setanta,  proposa  un  canvi  d'orientació  respecte  als  mètodes

tradicionals d'ensenyament de segones llengües, en posar el focus d'interès sobre l'ús real de la

llengua i les necessitats comunicatives dels aprenents. Resumint les paraules de Maria Josep Cuenca

(2000: 39-40), a grans trets, l'enfocament comunicatiu es caracteritza, en primer lloc, perquè el seu

objectiu final no és desenvolupar la competència gramatical del parlant, sinó la seva competència

comunicativa;  competència  que  suma  a  la  competència  gramatical  una  de  pragmàtica,

imprescindible per interactuar de forma efectiva en situacions comunicatives reals i concretes. En

segon lloc, es caracteritza perquè les funcions comunicatives són les que passen a organitzar el

syllabus, de manera que desplacen de l'eix central de la programació els continguts gramaticals, que

s'hi integren en funció de la relació que tinguin amb aquelles. En tercer lloc, perquè es dóna més

importància al fet d'entendre o de fer-se entendre que a la correcció, i els errors es consideren part

del procés d'aprenentatge.  En quart  lloc,  perquè es dóna la mateixa importància a les habilitats

receptives que a les productives i s'imposa la necessitat  de partir  dels coneixements previs dels

alumnes, mitjançant els quals es construiran nous esquemes de coneixement. I finalment, perquè el

professor passa de ser un corrector a ser un guia, que estimula l'alumne i el proveeix d'informació

significativa perquè la integri en el coneixement que ja ha assolit.

A Catalunya, segons Maria Josep Cuenca (2000: 37-38), amb aquest nou enfocament, es

pretén  superar  les  mancances  del  model  de  la  gramàtica  normativa,  basat  en  la  gramàtica

tradicional, que es dedica a estudiar de forma gairebé exclusiva la llengua escrita i literària, que

dóna prioritat  a les habilitats receptives (escoltar i  llegir)  per sobre de les productives (parlar i

escriure); que treballa la gramàtica de la regla a l'exemple, deductivament; i que posa més èmfasi en

la correcció lingüística que en la fluïdesa discursiva o la capacitat de comunicar-se.

3.2. L'ENFOCAMENT PER TASQUES

Durant les dècades del vuitanta i noranta del segle XX, l'enfocament comunicatiu té una

gran acceptació i dóna peu a diverses reformulacions, entre les quals l'enfocament per tasques és la
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que  està  obtenint  més  acceptació  darrerament.  Aquest  enfocament  presenta  un  programa

d'aprenentatge les unitats del qual són activitats d'ús de la llengua i no estructures sintàctiques (que

seria el  propi del  mètode audolingual3),  ni  nocions i  funcions (que seria  el  propi  del programa

funcional-nocional4). L'objectiu de l'enfocament per tasques és “fomentar l'aprenentatge mitjançant

l'ús real de la llengua a l'aula i no només mitjançant la manipulació d'unitats dels seus diversos

nivells de descripció” (Atienza et alii 1997-2013). D'aquesta manera, “es postula que els processos

d'aprenentatge inclouran necessàriament processos de comunicació5” (Atienza  et alii 1997-2013).

Des  d'aquesta  mateixa  perspectiva,  Nunan  (2002)  afirma  que  una  bona  lliçó  de  llengua

comunicativa es caracteritza per:

• derivar el material d'entrada de fonts autèntiques;

• introduir l'alumne en activitats de resolució de problemes en les quals haurà de negociar el
significat;

• incorporar tasques relacionades amb les necessitats comunicatives del món real de l'alumne;

• permetre a l'alumne què, com i quan aprendre;

• permetre que l'alumne assagi a classe tasques del món real;

• requerir que el professor i l'alumne desenvolupin diferents papers, a més d'utilitzar la llengua
en diferents situacions de dins i fora de l'aula;

• enfrontar l'alumne amb la llengua entesa com a sistema;

• incentivar l'alumne perquè aprengui estratègies, perquè aprengui a aprendre;

• integrar les quatre macrodestreses (comprensió oral i lectora, i expressió oral i escrita)

• proporcionar  una  pràctica  controlada  de  les  microdestreses  capacitadores  (articulació,
accentuació, entonació, registres formals i informals, etc.);

• introduir l'alumne en l'ús creatiu de la llengua6.

(Nunan 2002: 133)

3 Atienza  et  alii (1997-2013) informen que el  mètode audiolingual  és la  “concreción didáctica de la  lingüística
estructural y el análisis contrastivo, en cuanto a la concepción de la lengua, y del conductismo, en cuanto teoría del
aprendizaje”. I afirmen que les activitats que proposa aquest mètode es basen en la idea que “el aprendizaje de una
lengua consiste en identificar, adquirir e interiorizar sus estructuras a base de repetirlas”.

4 El nocional-funcional és un dels tipus de programes centrats en el significat i no en la forma que han estat proposats
per a l'ensenyament comunicatiu. En aquest programa la llengua s'analitza aplicant els conceptes de noció i funció, i
de la combinació de les diverses  nocions i  funcions s'obtenen els  exponents lingüístics, base de l'ordenació dels
continguts del programa (Atienza et alii 1997-2013). A fi d'aclarir aquests conceptes, en l'obra que s'acaba de referir
s'informa que l'enunciat  ¿No hay manzanas? (exponent lingüístic) consisteix en una petició d'informació (funció)
sobre l'existència (noció general) d'un tipus de fruita determinat (noció específica). En aquest programa, el punt de
partida del procés d'aprenentatge és la realització de les activitats d'ús de la llengua més freqüents, a fi de crear una
base que permeti a l'alumne, mitjançant successives anàlisis, el domini de les diverses formes. 

5 La traducció és meva.
6 La traducció és meva.
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3.3. EL TRACTAMENT DE LA GRAMÀTICA EN L'ENFOCAMENT COMUNICATIU

Tenint en compte que el que pretén aportar aquest treball és específicament l'elaboració de la

part de presentació de llengua d'una unitat didàctica, resulta d'interès mirar de fer aquí un breu

resum del tractament que rep la gramàtica en l'enfocament comunicatiu i,  alhora, observar com

s'incorpora l'ensenyament de la gramàtica en les classes comunicatives. En aquest sentit, pel que fa

al tractament de la gramàtica en l'enfocament comunicatiu, Maria Josep Cuenca (2000) afirma que

es dóna prioritat a l'ús sobre el sistema i, per tant, la gramàtica se supedita a la pragmàtica; s'opta

per l'ensenyament d'una gramàtica descriptiva tan completa, real i variada com sigui possible, de

manera que el professor no es limiti a la normativa ni a transmetre un model gramatical abstracte,

propi de les gramàtiques prescriptives; es prefereix anar de l'exemple a la regla (gramàtica implícita

i inductiva) que de la regla a l'exemple (gramàtica explícita), tot i no descartar aquest procediment;

s'interrelacionen els coneixements del codi (competència gramatical) amb els coneixements relatius

a l'ús lingüístic (competència pragmàtica); i s'adopta un punt de vista globalitzador: no es pren com

a unitat bàsica la paraula, el sintagma o l'oració, sinó el text o discurs, entès com a unitat màxima de

comunicació. Cuenca (2000: 47) informa que en l'enfocament comunicatiu el que interessa “no és

definir un concepte o una construcció en si mateixa, sinó entendre quina finalitat comunicativa duu

a terme”.

Pel que fa a la incorporació de la instrucció gramatical en la classe comunicativa, Gómez del

Estal i Zanón (1996) afirmen que, durant la implantació dels mètodes comunicatius, amb el model

funcional-nocional, aquesta era una qüestió que no acabava de quedar del tot resolta. Informen que

la  combinació  d'activitats  comunicatives,  caracteritzades  per  la  interacció,  la  negociació  i

l'intercanvi,  amb unes  activitats  d'aprenentatge  que  seguien  encara  un  esquema similar  al  dels

mètodes audiolinguals (presentació esquemàtica seguida d'una bateria d'exercicis), provocava una

dinàmica irregular a l'aula. El fet de suspendre durant les esmentades activitats d'aprenentatge la

concepció  teòrica  del  mètode  comunicatiu  provocava  un  tall  brusc  que  es  reflectia  en  el

comportament dels alumnes i en les impressions rebudes pel docent. L'enfocament per tasques, que

entén la tasca com una unitat de treball en l'aula i com un procés instrumental que assoleix un

resultat concret, ha volgut solucionar aquesta incoherència metodològica en proposar les tasques

formals. 

Segons  Gómez  del  Estal  i  Zanón  (1996:  91), les  tasques  formals  es  defineixen  com a

activitats  dissenyades  per  provocar  en l'aprenent  un procés  de reflexió  formal  que  el  portarà  a

observar una part del sistema lingüístic o, fins i tot, al descobriment o a l'autoformulació d'una regla
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gramatical. I apunten que les seves principals característiques són: que fan reflexionar els alumnes

de manera conscient sobre aspectes gramaticals; que estimulen la capacitat d'anàlisi i faciliten la

comprensió dels fenòmens; que fan que l'alumne trobi una regla o una representació concreta d'un

fenomen determinat; que supediten la solució de l'activitat a l'ús de la regla trobada; que fomenten

l'ús comunicatiu de la llengua; i que inclouen una posada en comú final amb el professor. D'aquesta

manera, les activitats dedicades a la presentació de la gramàtica aconsegueixen assimilar-se a la

resta d'activitats que componen la unitat didàctica, en la mesura que situen l'alumne i el professor al

mateix nivell: s'han de resoldre mitjançant la comunicació entre alumnes; produeixen interacció,

negociació  i  intercanvi  d'informació;  desenvolupen  estratègies  d'anàlisi  en  l'alumne;  i  són

motivadores, perquè plantegen un petit misteri que cal resoldre.

En la mateixa línia de fixar-se en els processos de comprensió que realitzen els estudiants de

segones  llengües,  l'anomenat  ensenyament gramatical  del  processament,  proposat  per  Lee  i

VanPatten (1995), desenvolupa una línia d'investigació lingüística basada en l'explicació gramatical

i  en  activitats  de  processament,  amb l'objectiu  que  els  aprenents  concentrin  l'atenció  sobre  les

formes  gramaticals  escollides  perquè  aprenguin  a  processar-les  i  a  interpretar-les  correctament

(Gutiérrez  Arauz  1995:  112).  Aquest  model  suposa  tres  tipus  de  processos  fonamentals  en

l'adquisició de segones llengües:

input → intake → sistema lingüístic → ouput 

(processos 1) (processos 2) (processos 3)

En  el  primer  tipus  de  processos,  l'input,  és  a  dir,  la  informació  gramatical  donada  a

l'estudiant perquè assoleixi la capacitat de producció (output), es converteix en intake, petita part de

l'input que l'aprenent arriba a percebre i processar. El segon tipus de processos té a veure amb

l'assimilació de l'intake, mitjançant la qual només una part de l'intake s'incorpora automàticament al

sistema lingüístic.  I el tercer tipus de processos es relacionen amb l'ús productiu de la llengua,

perquè  el  fet  que  un  aprenent  hagi  assimilat  una  forma,  que  l'hagi  incorporat  al  seu  sistema

lingüístic, no implica que la pugui fer servir en qualsevol context. 

Si  es  compara  l'ensenyament  tradicional  amb  els  processos  descrits,  s'observa  que

l'ensenyament  tradicional  es  proposa  influir  en  el  sistema  lingüístic  de  l'estudiant  manipulant

l'ouput (els processos 3): la gramàtica tradicional es caracteritza perquè les activitats acostumen a

ser exercicis de producció, on es demana que l'estudiant produeixi, oralment o per escrit, enunciats

de  la  L2,  com  ara  exercicis  de  substitució,  de  transformació,  de  completar,  etc.  En  canvi,

l'ensenyament  gramatical  de  processament  intenta  influir  sobre  el  sistema lingüístic  mitjançant
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l'alteració de la manera en què l'estudiant percep i processa els inputs (Cadierno 2010: 5-6).

En l'aplicació d'aquesta teoria a l'aula, segons Marta Rebolledo (1998: 319), de la mateixa

manera  que  el  professor  no  inicia  la  instrucció  gramatical  amb una  dissertació  sobre  l'objecte

d'estudi, a l'alumne tampoc se li'n demana la producció. El procediment és introduir la forma que

s'ha d'estudiar amb el material real que més convingui, per tal que l'estudiant es vinculi amb el que

se li mostra. Seguidament el professor fa una petita descripció, no una explicació, del paradigma

gramatical que es treballa i, després, sobre el material introduït, es fan diverses activitats perquè els

alumnes processin l'input i creïn les connexions forma-significat que constitueixen el sistema de

representacions de la L2. Segons Lee i VanPatten (1995: 104-109), les activitats adients per a aquest

model d'ensenyament, les structured input activities7, han de tenir en compte un seguit de principis:

1. Han de presentar una sola forma cada vegada, per tal de concentrar l'atenció de l'alumne. El

fet de treballar amb realias pot fer aquesta tasca complicada; llavors cal mirar de no enfocar

l'atenció cap a altres objectes de possible interès.

2. Han de donar un paper central al significat, les activitats no poden ser exercicis mecànics, i

no  s'han  de  poder  resoldre  sense  parar  atenció  al  significat.  Aquesta  és  una  condició

fonamental, perquè el procés de comprensió demana establir les connexions entre la forma i

el significat.

3. Han de començar amb frases simples i després passar al discurs complet: l'ésser humà té una

limitada capacitat d’atenció i de processar informació. En focalitzar primer l'oració, l'alumne

rep menys estímuls, pot concentrar-se més en la forma que es vol ensenyar i disposa de més

temps per processar la informació.

4. Han  d'usar  inputs orals  i  escrits:  hi  ha  alumnes  que  obtenen  més  benefici  escoltant  la

informació que llegint-la, o al contrari.

5. Han de procurar que es faci alguna cosa amb l'input. L'activitat ha de tenir una finalitat, que

no és la producció de la forma, sinó la d'activar l'atenció de l'alumne perquè processi la

informació gramatical correctament.

6. Han de procurar que els estudiants no perdin de vista l'estructura gramatical objecte d'estudi.

7 Activitades de procesamiento (Cadiero 2010: 8-10); activitades de entrada gramatical estructurada (Marta 
Rebolledo 1998: 321-322); activitades de input estructurado (Gómez del Estal 1995: 4).
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A continuació, a tall d'exemple, es presenten alguns models d'activitats que tenen en compte

els principis enunciats, on apareixen les formes gramaticals que s'estudien, però en cap moment se'n

requereix la producció:

a) Activitats en què s'ha de completar una informació, però no produint les formes que són

objecte  d'estudi,  sinó  una  altra  cosa.  En  l'exemple  (1)  l'objecte  d'estudi  són  les  formes

verbals  per  expressar  accions  quotidianes  en  el  passat  (cenó,  vio  [la  tele] i  habló  [por

teléfono]).

(1)

Selecciona una persona de la clase que conozcas e intenta completar las siguientes 
secuencias:

1. Por la noche, cenó..........................................................................................
2. Vio la tele.......................................................................................................
3. Habló por teléfono con...................................................................................

(Rebolledo 1998: 321-322)

b) Activitats  d'opcions  binàries,  en  què  l'alumne  ha  d'escollir  entre  les  possibilitats  d'una

alternativa: veritable o fals, versemblant o inversemblant, probable o improbable... És el cas

de l'exemple (2), en què l'objecte d'estudi poden ser les estructures comparatives.

(2)

Activity K. The Typical student. Based on your experience, determine whether the
following are likely or unlikely.

LIKELY            UNLIKELY

□                   □              A student who works part time takes more morning classes
□                   □              An engineering student studies more than an art student

   (and so fort)

(Lee i VanPatten 1995: 110)
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c) Activitats  de selecció d'alternatives,  en què es proporciona un estímul a  l'estudiant  i  ha

d'escollir entre tres o més alternatives. L'estímul o les alternatives han de contenir la forma

que es treballa.  A (3) l'objecte d'estudi són les formes verbals en passat (dirigió,  ganó i

murió), posades en contrast amb les de present (actúa i recibe).

(3)

¡Viva Hollywood! Escucha las siguientes oraciones. Primero, decide si las oraciones
están expresadas en presente o en pretérito y, a continuación, selecciona el nombre
de la persona que realiza o ha realizado la acción.

1.
□ pretérito
□ presente

2.
□ pretérito
□ presente

3.
□ pretérito
□ presente

4.
□ pretérito
□ presente

5.
□ pretérito
□ presente

□ Kevin Costner
□ Alfred Hitchcock
□ John Ford

□ Bette Midler
□ Meryl Streep
□ Julia Roberts

□ Robert de Niro
□ Mel Brooks
□ Orson Wells

□ Grace Kelly
□ Barbara Streisand
□ Liz Taylor

□ Henry Fonda
□ James Dean
□ Kathleen Turner

El profesor lee las siguientes oraciones en voz alta:

a) Dirigió “Bailando con lobos”. (Kevin Costner)
b) Ganó un óscar como mejor actriz. (Meryl Streep)
c) Actúa en muchas películas cómicas. (Mel Brooks)
d) Recibe mucha atención por sus numerosos matrimonios. (Lyz Taylor)

e) Murió joven en un accidente de coche. (James Dean)

(Cadiero 2010: 8-10)
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d) Activitats d'aparellaments, on s'ha de relacionar l'oració que conté l'input i una altra cosa 

(una foto, un dibuix, un substantiu, una causa, una conseqüència lògica...). Com ara a (4), en

què l’objecte d'interès són les formes verbals per expressar activitats quotidianes en el 

present.

(4)

Activity L. Associations. For each sentence in column A, indicate to which activity in 
column B it is most logically connected.

Column A Column B

Alice...

1. works part time.
2. exercises five times a week.
3. gets goods grades.

      (...)

She...

1. goes to the gym.
2. studies every night.
3. earns five dollars an hour.

      (...)

(Lee i VanPatten 1995: 110)

e) Activitats d'ordenar seqüències, en què es passa de l'atenció al significat de l'oració a 

l'atenció al significat del discurs. És el cas de (5), en què l'objecte d'interès també són les 

accions quotidianes en el present.

(5)

Activity H. In What Order? Without referring to the drawings about Ray's day, put
the following activities in the correct order in which he does them.

____ a. He goes to bed late. 
____ b. He sleeps in his math class. 
____ c. He works at the pizzeria.
____ d. He goes to music class.
              
(...)
               

Now compare with the drawings. Did you get them all in the correct order?

(Lee i VanPatten 1995: 106)
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f) Enquestes. L'aprenent ha de respondre a una sèrie d'ítems o ha d'enquestar un company. 

Com ara a (6), on l'objecte d'interès és l'expressió d'actituds o intencions.

(6)

Activity O. Attitudes toward the Government

Step 1. Indicate the extent to which you agree with each statement.

The government...       

1. understand us.         
2. helps us.                  
3. controls us.              
4. ignores us. 
5. taxes us too much.  
6. doesn't represent us.
7. guides us. 

5    4    3    2    1

            
            
            
            
            
            

5. strongly agree
4. agree
3. somewhat in agreement
2. disagree
1. strongly disagree

Step 2. Share your responses with the class. Someone should tabulate the scores and 
calculate a class average for each item.

Step 3. Overall, does the class have a positive, negative, or mixed attitude toward the 
government?

(Lee i VanPatten 1995: 112)

Les darreres investigacions sobre l'aprenentatge de la gramàtica, segons Gómez del Estal i

Zanón  (1999:  82),  permeten  plantejar  les  línies  mestres  per  a  l'ensenyament  dels  continguts

gramaticals. Tenint en compte les dades, no sembla recomanable que les activitats s'orientin només

cap a l'acumulació d'un coneixement explícit amb poques possibilitats de portar-lo a la pràctica.

Però, alhora, tampoc sembla el més adient que l'ensenyament de la gramàtica s'orienti simplement

cap  a  un  coneixement  exclusivament  implícit,  com  procuraven  els  mètodes  audiolinguals,  en

suposar que, de la repetició d'una estructura, se’n deriva la interiorització. El que es planteja és

dirigir l'ensenyament de la gramàtica cap a dos fronts diferents. D'una banda, cap un coneixement

explícit que afavoreixi el procés d'aprenentatge implícit de la gramàtica. I de l'altra, cap a un ús de

la gramàtica vinculat a les activitats de comunicació i en què la reflexió gramatical es faci sobre

mostres  de  llengua real.  Per  tant,  el  que  escau portar  a  l'aula  són tasques  orientades  cap  a  la

conscienciació gramatical, els criteris per a l'elaboració de les quals són els següents:
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1. El  objetivo  de  las  actividades  de  concienciación  gramatical es  hacer  reflexionar  a  los
alumnos/as sobre determinados fenómenos gramaticales.

2. Éstas  se  dirigen  a  provocar  el  análisis  y  la  comprensión  de  las  propiedades  formales  y
funcionales de esos fenómenos. 

3. Las  actividades  de  concienciación  gramatical presentan  los  fenómenos  gramaticales  de
manera que permiten a los alumnos/as construir, a través de un proceso de descubrimiento
progresivo, una representación mental o real X de los mismos.

4. La utilización comprensiva de la estructura en comprensión y producción debe ser esencial
para la resolución de la actividad.

5. La actividad debe incorporar posibilidades de uso comunicativo de la lengua.

6. La  tarea  debe  incorporar  una  fase  de  feedback al  alumno/a  sobre  su  utilización  de  la
estructura a lo largo de la actividad.

(Gómez del Estal i Zanón 1999: 83-84)

I d'una altra banda, aquest mateix autor informa de les característiques de les activitats que

haurien d'integrar aquestes tasques gramaticals:

1. El esquema de trabajo debe ser alumno/a-alumno/a. El profesor/a actúa, al igual que en las
tareas comunicativas, como organizador y facilitador de la actividad. 

2. Debe existir vacío e intercambio de información. Los alumnos/as se plantean objetivos de
búsqueda y análisis de información con sus compañeros/as. 

3. La interacción debe ser esencial, es decir, que sin ella no se puede acometer la demanda de la
tarea. 

4. Debe existir negociación entre los alumnos/as a la hora de resolver la tarea gramatical. El
contenido no aparece directamente, sino que se va elaborando en el curso de la discusión. 

5. El diseño de las tareas debe encaminarse hacia el desarrollo de estrategias de aprendizaje o
análisis, en especial aquellas que pueden servir al alumno/a en otros contextos. 

6. La actividad a realizar debe ser motivante.

(Gómez del Estal i Zanón 1999: 85-86)

45



4. ANÀLISI DE MANUALS D'ENSENYAMENT DE L2: LA PRESENTACIÓ DE LA
GRAMÀTICA

4.1. CATALÀ

BADIA, Dolors (1997), Llengua catalana. Nivell llindar 1. Vic: Edicions de l'Àlber.

En aquest manual, primer es presenta la forma del passat perifràstic (aquí anomenat pretèrit

perfet perifràstic) amb unes mínimes indicacions d'ús que cal inferir, d'una banda, dels tres textos

d'una activitat de comprensió lectora on es destaquen en negreta les formes verbals en qüestió (p.

58)  [Annex: doc. 1] i, d'una altra, d'un quadre en què es relacionen alguns marcadors temporals

(ahir, l'any passat, etc.) amb les formes del passat perifràstic del verb sortir (p. 59) [Annex: doc. 1].

Tot seguit, hi ha moltes activitats d'omplir buits, de producció de la forma (p. 60-63) [Annex: doc. 2

i 3]. A continuació, es presenta el perfet (aquí anomenat  pretèrit indefinit) amb un procediment

similar  (p.  98-100)  [Annex:  doc.  4  i  5].  I,  finalment,  hi  ha  activitats  del  mateix  tipus  que  les

anteriors per treballar els dos temps alhora (p. 101-103) [Annex: doc. 5 i 6]. La manca de qualsevol

indicació explícita,  pot fer  pensar que el  llibre  està  dissenyat  perquè,  en primer lloc,  de forma

tradicional, el professor faci una exposició dels usos del perfet i del passat perifràstic, i després, els

alumnes facin les activitats. En un aprenentatge autònom, l'alumne hauria d'inferir els usos a partir

dels textos i dels quadres indicats. En qualsevol cas, les activitats estan descontextualitzades i no

fomenten la interacció comunicativa: totes són pràctiques de la forma individuals. 

BADIA, Dolors, i Montserrat PÉREZ (2008), Camí de Ronda. 40 primeres classes de català. Guia

didàctica i bloc de materials. Vic: Edicions de l'Àlber.

Aquest text presenta el contrast entre el perfet, el passat perifràstic i l'imperfet alhora, com

una tasca  d'objectiu  específicament  gramatical.  Atenent  al  procediment  de la  guia  didàctica  (p.

175-177), sembla que es vulgui seguir un mètode de presentació de la gramàtica inductiu, ja que en

cap moment es demana que el professor faci una reflexió sobre l'ús de les formes que s'estudien. En

primer lloc es presenten els marcadors temporals i les estructures de perfet i passat perifràstic sense

demanar-ne la producció (p. 359-361) [Annex: doc. 7, 8 i 9], cosa que s'ajusta als requeriments de

les activitats de processament. Després es plantegen una sèrie d'activitats (p. 361-362) [Annex: doc.

9 i 10] que segueixen una  gradació, de més mecàniques i controlades a més comunicatives. La
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manca total de contextualització de les activitats o de suports orals o escrits que serveixin com a

mostra de llengua prèvia es podria explicar pel fet que sigui un material exclusivament dissenyat

per a professors. Tanmateix, que el contrast de temps verbals es faci entre l'imperfet, el perfet i el

passat perifràstic entra en conflicte amb l'esmentada recomanació de presentar les coses d'una en

una, gradualment. D'altra banda, com ja s'ha dit, el fet que la instrucció gramatical no s'integri en

cap tasca, sinó en una seqüència d'activitats que tenen per únic objecte l'estudi i pràctica del contrast

entre  els  verbs esmentats,  fa que aquestes activitats  s'allunyin de les condicions d'ús real  de la

llengua. Deficiència en la comunicativitat que es reforça amb la poca coherència temàtica que hi ha

entre les activitats de la seqüència. No obstant això, cal valorar el foment de l'expressió oral, de la

interactivitat  i  de  l'ús  de  diferents  dinàmiques  de  treball  entre  alumnes.  Les  activitats  van

acompanyades d'un brevíssim quadre dels models de conjugació dels temps contrastats (p. 363).

GUERRERRO, Inés,  et alii (2010a),  Nou nivell Bàsic 2. Curs de llengua catalana. Formació de

persones adultes. Barcelona: Castellnou.

GUERRERRO, Inés,  et alii  (2010b), Nou nivell Bàsic 2. Curs de llengua catalana. Formació de

persones adultes. Guia didàctica. Barcelona: Castellnou.

Malgrat que el manual proposa un enfocament per tasques, la introducció de la gramàtica es

fa de manera tradicional. Pel que fa al contrast entre perfet i passat perifràstic, en la guia didàctica

(2010b: 23) es demana, en primer lloc, que el professor faci una distinció entre el “passat proper i

llunyà”. Tot seguit, després de fer una pràctica de comprensió oral (2010a: 46), que serveix com a

mostra de llengua, s'aconsella fer una explicació sobre l'ús i la forma del perfet i la forma dels

participis, i  explicar també el  passat perifràstic (2010b: 24). I finalment,  es proposa passar a la

pràctica amb exercicis que demanen la producció de les formes presentades (2010a: 47-48). En els

exercicis, primer es treballa el perfet (2010a: 47) i després es treballa el perfet i el passat perifràstic

alhora  (2010a:  48)  (aquest  darrer  temps  ja  s'ha  vist  en  una  unitat  anterior).  Hi  ha  poca

contextualització, no es proposen canvis de dinàmica (els exercicis són per treballar individualment)

i no hi ha activitats de buit d'informació. Hi ha un breu annex gramatical (2010a: 93-103) amb

taules de conjugacions verbals i quadres de pronoms, articles, preposicions, adverbis..., en l'òrbita

dels esquemes clàssics del tractament gramatical. 
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BASTONS VILALLONGA, Núria,  Cristina BERNADÓ FERNÁNDEZ i Llorenç COMAJOAN

COLOMÉ (2011), Gramàtica pràctica del català. Barcelona: Teide.

Tot i  que aquest text mostra  especial  atenció a l'ús de les  formes,  se segueix l'esquema

clàssic  de la  instrucció gramatical:  explicació metalingüística seguida d'activitats.  Pel  que fa  al

contrast que aquí observem, en primer lloc, es fa la descripció de la forma del passat perifràstic i,

després, es dóna una breu consigna d'ús (p. 180). Tot seguit es fa el mateix amb el perfet (p. 181). I,

a continuació, se sintetitza el contrast d'aquests dos temps verbals a partir dels habituals criteris de

la distància o la connexió entre l'esdeveniment i el present, o el de la inclusió de l'esdeveniment en

l'espai  del  present  (p.  182)  [Annex:  doc.  11].  Tanmateix,  el  resultat  és  un  conjunt  de  dictats

abstractes que en la pràctica no acaben d'aportar una eina clara per a l'ús adequat d'un temps o de

l'altre.  Després  de  les  descripcions  de  les  formes  i  els  usos,  es  dóna  una  bateria  d'activitats

individuals la majoria de les quals són de producció mecànica de les formes (p. 183-185) [Annex:

doc. 12, 13 i 14]. Hi ha un parell d'activitats que s'ajusten als requeriments de les activitats de

processament (activitats 8 i 9, p. 185). 

VILAGRASSA GANDIA, Albert, et alii (2007), Veus. Curs de català. Nivell 2. Llibre del professor.

Barcelona: Publicacions de l'Abadia de Montserrat.

VILAGRASSA GANDIA, Albert, et alii (2010), Veus. Curs de català. Nivell 2. Llibre d'exercicis i

gramàtica. Barcelona: Publicacions de l'Abadia de Montserrat.

VILAGRASSA GANDIA, Albert, et alii (2011), Veus. Curs de català. Nivell 2. Llibre de l'alumne.

Barcelona: Publicacions de l'Abadia de Montserrat.

Per  presentar  el  contrast  entre  perfet  i  passat  perifràstic,  seguint  el  dictat  del  llibre  del

professor (2007: 27) i tenint en compte que el passat perifràstic i el perfet ja han estat presentats, els

alumnes han d'interactuar en parelles (formulari A/B) per demanar-se un a l'altre la informació que

els falta per completar l'agenda d'un mateix personatge (2011: 32-33)  [Annex: doc. 15 i 16]. Tot

seguit es demana que els alumnes escoltin un text oral per tal que marquin en la mateixa agenda

aquelles activitats que realment ha fet o va fer el personatge. Després es demana que els alumnes

comprovin si el que han marcat es correspon amb el que han marcat els companys. I finalment, els

alumnes han d'escriure quines activitats ha fet el personatge durant la setmana en curs (aquesta

setmana) (2011: 33) [Annex: doc. 16]. En aquest punt, el llibre del professor proposa al docent que
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expliqui la diferència entre el passat perifràstic i el perfet pel que fa a l'ús, que remeti els alumnes a

l'apartat de gramàtica corresponent del llibre d'exercicis i gramàtica (2010: 146-148) [Annex: doc.

17, 18 i 19] i que els demani que facin els exercicis 12, 13 i 14  [Annex: doc. 20 i 21]  d'aquest

mateix llibre (2010: 30-31). Cal destacar aquí el fet que en la instrucció gramatical es fomenti la

interacció  i  el  buit  d'informació.  Tanmateix,  en  la  primera  i  la  tercera  activitat  es  demana  la

producció de les formes presentades, cosa que hauria de correspondre a les pràctiques de precisió

posteriors; i d'altra banda, temàticament, les activitats se separen una mica del que es proposa com a

tasca final: en grup, inventar, redactar i enregistrar una notícia d'actualitat. En l'apartat de gramàtica

indicat es fa referència als criteris habituals per caracteritzar el perfet: fets corresponents a unitats

temporals  no  acabades,  fets  corresponents  al  dia  en  curs  (avui)  i fets  que  formen  part  de

l'experiència fins al present; i per caracteritzar el passat perifràstic: fets corresponents a una unitat

temporal acabada. I també es presenta una taula amb marcadors temporals corresponents a un temps

o a un altre. Pel que fa a les activitats del llibre d'exercicis i gramàtica esmentats, que constituirien

la pràctica de precisió, tots tres són per treballar individualment.

4.2. ESPANYOL

MARTÍN PERIS, Ernesto, et alii (2004a), Gente 1. Libro de trabajo. Barcelona: Difusión.

MARTÍN PERIS, Ernesto, i Neus SANS (2004b), Gente 1. Libro del profesor. Barcelona: Difusión.

MARTÍN PERIS, Ernesto, i Neus SANS (2004c), Gente 1. Libro del alumno. Barcelona: Difusión.

En el  libro del alumno  (2004c:  64-65),  seguint el  procediment  que proposa el  libro del

profesor (2004b: 80-82), la instrucció gramatical es fa amb activitats que afavoreixen la interacció

mitjançant dinàmiques en grup, que presenten buit d'informació, que inclouen destreses i que poden

integrar-se en una tasca final. No hi ha cap activitat que tracti el contrast entre el pretérito perfecto i

el  pretérito indefinido. Quan es presenta el  segon, el  primer ja ha estat  presentat  en una unitat

anterior i només es proposa una activitat amb aquest temps, com a recuperació de continguts. No

obstant això, en l'annex gramatical del libro del alumno (Consultorio gramatical) (2004c: 158-159)

es dedica un petit apartat al contrast d'aquests dos temps, on simplement es mostra una breu llista de

marcadors temporals que s'hi relacionen. També inclou una advertència sobre la diversitat regional
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d'usos dels temps esmentats. D'altra banda, el libro de trabajo (2004a: 89-97) proposa activitats que

reuneixen els requeriments per integrar-se en una tasca, en el context d'una classe comunicativa.

Tanmateix, fets individualment a casa, responen a l'esquema tradicional de bateria d'activitats que

segueixen  a  l'explicació  gramatical  prèvia.  El  libro del  alumno i  el  libro de  trabajo presenten

activitats de comprensió oral aprofitables com a mostra de llengua en les instruccions gramaticals.

MARTÍN PERIS, Ernesto, et alii (2004d), Gente 2. Libro de trabajo. Barcelona: Difusión.

MARTÍN PERIS, Ernesto, i Neus SANS (2004e), Gente 2. Libro del profesor. Barcelona: Difusión.

MARTÍN PERIS, Ernesto, i Neus SANS (2005), Gente 2. Libro del alumno. Barcelona: Difusión.

En aquest cas, en el  libro del alumno (2005: 24) [Annex: doc. 22], seguint el procediment

que proposa el  libro del  profesor (2004e:  25-26),  la  instrucció gramatical  es  fa  mitjançant  una

activitat que consta de dues parts i que es podria integrar en una tasca final. En aquestes dues parts,

tot i que la dinàmica és sempre individual i no hi ha buit d'informació, es poden assenyalar altres

característiques de les activitats de processament: són significatives, no requereixen la producció de

les formes i estan contextualitzades. El libro del profesor (2004e: 25) aconsella introduir la segona

part  de  l'activitat  amb una reflexió  gramatical  sobre  el  contrast  entre  el  pretérito  perfecto i  el

pretérito  indefinido, a  partir  dels  criteris  que  s'exposen en  el  libro del  alumno  (2005:  24,  130

[consultorio  gramatical])  [Annex:  doc.  22  i  23]:  pertinença  del  present  i  l'esdeveniment  a  una

mateixa fracció de temps, o no; la relació dels temps amb els marcadors temporals; i la potestat del

parlant d'establir els límits de les fraccions temporals (factor psicològic). Després hi ha una tercera

part, que ja no s'hauria de considerar constitutiva de la presentació de llengua, sinó una pràctica de

precisió, on cal produir les formes presentades. Pel que fa al  libro de trabajo (2004d), no inclou

activitats dedicades al contrast entre el pretérito perfecto i el pretérito indefinido.

CORPAS, Jaime, et alii (2007), Aula 2: curso de español. Libro del alumno. Barcelona: Difusión.

CASTÓN Roberto, i Eva GARCÍA (2007), Aula 2: curso de español. Libro del profesor. Barcelona:

Difusión.

El contrast del  pretérito perfecto i el  pretérito indefinido es fa en dues etapes. La primera
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vegada,  d'acord  amb les  activitats  de processament  i  les  tasques  formals,  el  libro del  profesor

(Castón 2007: 53), proposa mostrar les formes a partir d'un qüestionari (Corpas 2007: 60) [Annex:

doc.  24].  Després demana que s'ordenin els  diversos marcadors temporals que apareixen en els

enunciats del qüestionari en funció que acompanyin al pretérito perfecto o al pretérito indefinido. I

finalment proposa que el professor intenti sostreure als alumnes quan s'usa un temps i quan un altre.

Com a suport, en el libro del alumno, al costat de les activitats, apareix un apartat gramatical que

diferencia el  pretérito perfecto  del  pretérito indefinido  a partir de la seva relació amb el present

(Corpas  2007:  61)  [Annex:  doc.  25].  D'altra  banda,  en el libro del  profesor,  es  diu  que,  si  el

professor ho considera oportú, pot informar els alumnes que la dualitat que estableix l'ordenació de

marcadors presentada en l'activitat anterior no és uniforme en totes les varietats de l'espanyol:

(...) no se produce en algunas regiones de España (Galicia, Asturias y zonas limítrofes), ni en
la mayoría de países de Hispanoamérica, donde solo [se] utiliza el Pretérito Indefinido. 

(Castón 2007: 53)

Val la pena dir que, d'acord amb el que s'ha vist abans, aquesta apreciació no seria encertada

per a gran part d'Hispanoamèrica. La segona vegada que es fa el contrast entre el pretérito perfecto i

el pretérito indefinido, el libro del profesor (Castón 2007: 61) proposa que els alumnes llegeixin una

sèrie de diàlegs en què apareixen els dos temps verbals (Corpas 2007: 68)  [Annex: doc. 26]. Tot

seguit,  demana  que  mirin  de  recordar  quin  és  el  nom dels  temps  verbals  que  hi  apareixen.  I

finalment, que, en un quadre en què es dóna la descripció de tres usos verbals, indiquin en cada cas

si correspon al pretérito perfecto o al pretérito indefinido. Aquí, com a suport, es remet a l'apartat

gramatical que hi ha en la pàgina oposada a la de les activitats en el libro del alumno (Corpas 2007:

69) [Annex: doc. 27]. Després, el libro del profesor (Castón 2007: 62) planteja la possibilitat de fer

unes activitats de pràctica de precisió que hi ha en una unitat posterior (Corpas 2007: 100) [Annex:

doc. 28]. S'ha d'observar aquí que, en la darrera presentació de llengua, a banda de no generar-se

interacció entre els alumnes, la primera activitat  no és significativa: l'alumne la podria resoldre

focalitzant  només  les  formes  verbals,  marcades  en  negreta.  D'altra  banda,  aquesta  activitat  no

presenta cap finalitat que no sigui la purament metalingüística. Tanmateix, no es demana producció

i s'invita a reflexionar sobre el fenomen observat.
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4.3. FRANCÈS

GRUNEMBERG, Anne (1995a),  Rendez-vous à l'annex. Niveau 1.  Livre de l'élève.  Paris : CLE

international.

GRUNEMBERG, Anne (1995b), Rendez-vous à l'annex. Niveau 1. Guide pédagogique. Paris : CLE

international.

En el livre de l'élève no es mostra el passé simple, i es presenta el passé composé en contrast

amb l'imparfait (1995a: 72-87). En la  guide pédagogique (1995b: 59),  es demana que, en primer

lloc es mostrin les formes del passé composé que, a continuació, es faci una reflexió sobre la seva

forma i  que,  seguidament,  es  faci  una  reflexió  sobre  l'ús  del  passé  composé en  contrast  amb

l'imparfait. Tot seguit, es requereix que, en parelles, els alumnes resolguin una activitat en què s'han

de construir  frases a partir  de parelles de verbs ja conjugats,  un en  imparfait i  l'altre en  passé

composé. I després, es proposa una pràctica de precisió en què cal completar frases amb formes de

passé composé a  partir  de  l'infinitiu.  Es  pot  inferir,  doncs,  que l'estudi  del  passé simple no és

rellevant en aquest nivell.

CAPELLE, Guy, i Noëlle GIDON (1999a), Reflets 1. Livre de l'élève. Paris : Hachete.

CAPELLE, Guy, i Noëlle GIDON (1999b), Reflets 1. Guide pédagogique. Paris : Hachete.

Tampoc es presenta el passé simple,  només el  passé composé.  En el  livre de l'élève,  en

primer lloc es fa el contrast entre el  présent i el  passé composé (1999a: 70-73). Després es fa el

contrast del passé composé i de l'imparfait (1999a: 150-153). En la guide pédagogique (1999b: 64)

no es demana que es faci referència al  passé simple, però sí que s'informa de la tendència dels

estudiants anglòfons a identificar el past amb l'imparfait i el present perfect amb el passé composé,

en establir un paral·lelisme entre formes simples i compostes (1999b: 119).
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POISSON-QUINTON, Sylvie, et alii (2003),  Grammaire expliquée du français.  Niveau débutant.

Paris : CLE international.

D'acord amb la voluntat de fer una gramàtica tan poc enutjosa com sigui possible i que

presenti exemples presos de la vida de cada dia amb el mínim de metallenguatge (p. 3), aquest text,

en  fer  la  presentació  dels  temps  verbals  del  mode  indicatiu  (p.  55-64),  tampoc  no  considera

necessari fer referència al passé simple.

COUET  LANNES,  Marie-Christine  (ed.)  (2004),  Naturellement  1. Livre  de  l'élève. Madrid  :

Santillana.

Tampoc es presenta el passé simple, només el  passé composé (p. 61). El contrast que es

planteja és entre el passé composé i l'imparfait en parlar de la narració (p. 106-107). D'altra banda,

en l'annex gramatical (p. 183-184), tampoc es fa referència al passé simple.

BERTHET, Annie, et alii (2006), Alter Ego, 2. Livre de l'élève. Paris : Hachete.

En aquest manual tampoc es parla del  passé simple i el contrast que es presenta és també

entre el passé composé i l'imparfait. L'enfocament és per tasques. Per a la presentació del contrast

entre el passé composé i l'imparfait, es demana a l'alumne que faci una comprensió lectora (p. 20)

[Annex: doc. 29], que funciona com a mostra de llengua, i, seguidament, que completi una regla a

partir  de  les  diferències  d'ús  entre  els  dos  temps  verbals  observats  (p.  21)  [Annex:  doc.  30].

Posteriorment, es proposen activitats per a la pràctica d'aquest contrast (p. 23) [Annex: doc. 31].

Encara que les activitats de la presentació de llengua no porten a l'alumne a formular la seva pròpia

regla, sí que fomenten la reflexió gramatical sense demanar la producció de la forma estudiada,

estan  contextualitzades  i  s'integren  dins  d'una  tasca  general.  El  livre  de  l'élève té  un  annex

gramatical amb indicacions sobre la forma i l'ús del  passé composé (p. 166-168) i una taula de

conjugacions (p. 172-175). 

D'acord amb el que ja s'ha apuntat al principi d'aquest apartat i el que s’ha observat, tant en
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aquest manual com en la resta de manuals de francès ressenyats, es pot afirmar que el passé simple

no és objecte d'estudi en el nivell A2 d’aquesta llengua.

4.4. ITALIÀ

CHIAPPINI, Loredana, i Nuccia De FILIPPO (2002a), Un giorno in Italia 1. Corso di italiano per

stranieri: principianti, elementare, intermedio. Libro dello studente con esercizi. Roma: Bonacci.

CHIAPPINI, Loredana, i Nuccia DE FILIPPO (2002b), Un giorno in Italia 1. Corso di italiano per

stranieri: principianti, elementare, intermedio. Guida per l'ensegnante. Roma: Bonacci.

Aquest manual segueix un enfocament comunicatiu, tot i no ser un enfocament per tasques.

Pel que fa a la presentació de la gramàtica, la guida per l'ensegnante (2002b: 13) diu que se segueix

un mètode inductiu que permet anar de l'experiència lingüística a la formalització de la normativa,

sense excloure la participació del professor en aquest procés. Tanmateix, en la pràctica, se segueix

el  mètode  deductiu:  explicació  seguida  d'activitats.  No es  planteja  el  contrast  entre  el  passato

prossimo i el passato remoto. Un cop s'han presentat el passato prossimo i l'imperfetto, el que es fa

és posar en contrast aquests dos temps verbals: s'utilitza una comprensió oral  com a mostra de

llengua (2002a: 236) i, tot seguit, es fa una activitat d'omplir buits sobre la transcripció del text oral

de l'anterior activitat  (2002a: 238) [Annex: doc. 32];  en aquest punt,  la guida per l'ensegnante

(2002b: 23) demana que el professor faci una reflexió gramatical i remeti els alumnes al quadre

gramatical annex (2002a: 239) [Annex: doc. 33], on s'expliquen els usos dels dos temps verbals en

qüestió; finalment, es proposa fer un seguit de pràctiques amb producció de la forma. Pel que fa al

passato remoto,  es  presenta  en  la  darrera unitat  del  text  a  partir  d'una comprensió lectora que

funciona com a mostra de llengua (2002a:  323) i que, segons informa la  guida per l'ensegnante

(2002b, 94), ha d'anar seguida d'una reflexió del professor sobre l'ús i la forma d'aquest temps amb

el  suport  de  l'annex  gramatical  (2002a:  324),  i  completada  amb  les  pràctiques  de  precisió

corresponents. És destacable, pel que fa al  passato remoto, una major voluntat per part d'aquest

manual de reivindicar la seva presència, comparat amb la rellevància que atorguen a aquest temps

manuals editats en ciutats de l'àrea septentrional (2002a: 324) [Annex: doc. 34].
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ZIGLIO, Luciana (2001), Espresso 1. Corso di italiano. Guida dell'insegnante. Firenze: Alma.

ZIGLIO, Luciana, i Giovanna RIZZO (2006), Espresso 1. Corso di italiano. Libro dello studente ed

esercizi. Firenze: Alma.

BALI, Maria (2002), Espresso 2. Corso di italiano. Guida dell'insegnante. Firenze: Alma.

BALI, Maria, i Giovanna RIZZO (2005),  Espresso 2. Corso di italiano. Libro dello studente ed

esercizi. Firenze: Alma.

ZIGLIO, Luciana (2003), Espresso 3. Corso di italiano. Guida dell'insegnante. Firenze: Alma.

ZIGLIO, Luciana, i Maria BALI (2005),  Espresso 3. Corso di italiano. Libro dello studente ed

esercizi. Firenze: Alma.

L'enfocament  que segueixen aquests  manuals  és  comunicatiu  i  al  final  de les  unitats  es

proposen activitats que es poden interpretar com a tasques finals. Pel que fa a la presentació de la

gramàtica, ja des de la guida dell'insegnante del primer nivell, s'informa que es fa de mode inductiu,

mirant de no fornir una regla, sinó d'estimular-ne la recerca (Ziglio 2001: 9) [Annex: doc. 35]. No

es  planteja  el  contrast  entre  el  passato  prossimo i  el  remoto,  sinó  entre  el  passato  prossimo i

l'imperfetto. La presentació del  passato prossimo es fa en el nivell 1: després d'una comprensió

lectora en què es presenta la llengua (Ziglio 2006: 70), es fa una activitat en què no cal produir la

forma (Ziglio 2006: 70) [Annex: doc. 36] i,  a continuació, seguint les instruccions de la  guida

dell'insegnante (Ziglio 2001: 76), es demana als alumnes que mirin d'esbrinar la diferència entre l'ús

del passato prossimo amb essere o amb avere. Només posteriorment, el professor farà una reflexió

gramatical tenint com a suport l'annex gramatical. En el manual del nivell 2 es fa el contrast entre el

passato prossimo i l'imperfetto. En aquest cas la presentació de llengua es fa a partir d'una mostra de

llengua que aporta una comprensió oral que es presenta acompanyada de transcripció (Bali 2005:

24)  [Annex:  doc.  37]. Seguidament  es  demana  que  s'ordenin  les  frases  que  apareixen  en  la

transcripció del text oral en funció que expressin una repetició de fets o un fet únic per tal que els

alumnes puguin inferir aquesta diferència com a significativa en la diferenciació en l'ús dels temps

presentats (Bali 2005: 25) [Annex: doc. 38]. En aquest punt, la  guida dell'insegnante  (Bali 2002:

32) proposa que el professor faci una explicació gramatical amb el suport de l'esquema gramatical

de la unitat (Bali 2005: 29) [Annex: doc. 39]. La presentació del  passato remoto no es fa fins al

nivell 3. I es fa amb la comprensió lectora d'un text literari (Ziglio 2005: 23) [Annex: doc. 40]. Tot

seguit,  la  guida  dell'insegnante  (Ziglio  2003:  31)  [Annex:  doc.  41]  proposa  que,  en  obert,  se

sostregui la forma del  passato remoto a partir d'unes formes donades i que es faci referència a la

diversitat regional quant a l'ús d’aquest temps verbal. A continuació es demana una pràctica escrita

en què cal produir les formes. En conclusió, es pot dir que les activitats de les tasques formals que
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presenten aquests manuals afavoreixen la reflexió sobre els assumptes tractats així com la interacció

entre els alumnes.

BALINI, Sonia, i Silvia COSONNO (2007), I verbi italiani. Grammatica, esercizi e giochi. Firenze:

Alma Edizioni.

En presentar l'ús del  passato prossimo, simplement es diu que s'usa per explicar fets del

passat (p. 21), sense cap més precisió pel que fa a la relació (o no relació) que aquests fets del passat

puguin tenir amb el present. Això es podria entendre com una evidència de l'ús generalitzat d'aquest

temps en detriment del passato remoto a la Itàlia septentrional. Més endavant, però, es diu que el

passato remoto s'usa sobretot en la llengua escrita (p. 60), i que a la Itàlia central i meridional s'usa

també en el parlat. En aquest punt s'informa que el passato remoto expressa accions acabades sense

cap relació amb el present. 

4.5. PORTUGUÈS

AVELAR, António, et alii (1997), Lusofonia: curso básico de português língua estrangeira. Livro

do professor. Lisboa-Coimbra-Porto: Edições Técnicas.

AVELAR,  António,  et  alii  (2002),  Lusofonia:  curso  básico  de  português  língua  estrangeira.

Caderno de exercícios. Lisboa-Coimbra-Porto: Edições Técnicas.

AVELAR, António, et alii (2003), Lusofonia: curso básico de português língua estrangeira. Livro

do aluno. Lisboa-Coimbra-Porto: Edições Técnicas.

L'enfocament que segueixen aquests textos és comunicatiu, tot i que no és un enfocament

per tasques. En cap de les unitats  es planteja el  contrast  entre el  pretérito perfeito simples  i  el

pretérito perfeito composto, ni en el  livro do aluno, com a qüestió a tractar, ni en el  caderno de

exercícios, com a pràctica específica. En el livro do aluno, en primer lloc, es presenta el pretérito

perfeito simples (2003: 50 i 51) i, posteriorment, el  pretérito perfeito composto (2003: 94-96). En

tots dos casos, la presentació de llengua respon a l'esquema tradicional: a partir d'un text oral i la

56



seva transcripció, el professor ha de fer una reflexió gramatical i, seguidament, els alumnes han de

fer les activitats de pràctica de la forma que proposa el caderno de exercícios (2002: 34-40 i 77-86).

Les activitats estan poc contextualitzades i no fomenten la interacció ni el buit d'informació. El

livro do aluno disposa d'un annex gramatical on es presenta de manera esquemàtica la forma i l'ús

dels temps verbals en qüestió (2003: 195).

LEITE, Isabel Coimbra, i Olga MATA COIMBRA (1997a),  Português sem fronteiras 1. Livro do

professor. Lisboa-Porto-Coimbra: LIDEL.

LEITE, Isabel Coimbra, i Olga MATA COIMBRA (1997b),  Português sem fronteiras 1. Livro do

aluno. Lisboa-Porto-Coimbra: LIDEL.

LEITE, Isabel Coimbra, i Olga MATA COIMBRA (1997c),  Português sem fronteiras 2. Livro do

aluno. Lisboa-Porto-Coimbra: LIDEL.

LEITE, Isabel Coimbra, i Olga MATA COIMBRA (2001),  Português sem fronteiras 2. Livro do

professor. Lisboa-Porto-Coimbra: LIDEL.

De  la  mateixa  manera  que  els  textos  anteriors,  aquests  manuals  pretenen  aplicar

l'enfocament comunicatiu, però en un estadi previ a l'enfocament per tasques. Ni en el llibre del

nivell 1 ni en el del nivell 2 es planteja un contrast entre el pretérito perfeito simples i el composto.

El pretérito perfeito simples es presenta al llarg de diverses unitats en el primer nivell, atenent a les

irregularitats de la seva conjugació (1997b: 100-178); i el pretérito perfeito composto es presenta en

el segon nivell (1997c: 79-82). La gramàtica es tracta de manera tradicional: a partir d'una mostra

de llengua extreta d'un text oral o escrit, el professor ha de fer una explicació de la forma i l'ús dels

temps presentats i, seguidament, ha de presentar una bateria d'activitats de tall clàssic que van des

de  la  pràctica  de  precisió  fins  a  la  pràctica  de  fluïdesa.  Les  activitats  estan  escassament

contextualitzades i no fomenten la interacció ni el buit d'informació.

TAVARES, Ana (2004), Português XXI, 2. Caderno de Exercícios. Lisboa-Porto: Lidel.

TAVARES, Ana (2006), Português XXI, 2. Livro do Aluno. Lisboa-Porto: Lidel.

En aquests textos es recorre a un tractament de la gramàtica tradicional. En el livro do aluno
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no es fa un contrast entre el pretérito perfeito simples i el composto. Només es fa la presentació del

pretérito perfeito composto, el simples ja ha estat presentat en l'anterior nivell. No obstant això, en

el  caderno de exercícios,  sí que es proposa una activitat  de contrast  entre els temps verbals en

qüestió  (2004:  35).  La  presentació  del  pretérito  perfeito  composto  es  fa  a  partir  de  diversos

fragments de text extrets d'una comprensió oral prèvia (2006: 78), i va seguida d'una activitat de

producció de la forma en què s'han d'omplir buits (2006: 82). En el livro do aluno hi ha un mínim

esquema sobre la forma i l'ús del pretérito perfeito composto (2006: 88).

4.6. ANGLÈS

OXEDEN,  Clive,  et  alii (1997a),  New  English  File.  Pre-intemediate.  Students  Book.  Oxford:

Oxford University Press. 

OXEDEN, Clive,  et alii (1997b),  New English File.  Pre-intemediate.  Workbook. Oxford: Oxford

University Press. 

Aquests textos segueixen l'enfocament comunicatiu. En l'Students Book es dedica un apartat

de la unitat 7 al contrast entre el past simple i el present perfect (1997a: 78-79). La presentació es

planteja de manera que, després d'una comprensió lectora, que serveix com a mostra de llengua, es

demana a l'alumne que reflexioni sobre els temps verbals que apareixen en els textos que acaba de

llegir (les biografies de dos personatges). En aquest punt, es remet l'alumne a l'annex gramatical

(1997a: 138), on la distinció del  past simple i el  present perfect es fa, simplement, observant un

criteri: si l'esdeveniment passat pertany a una unitat de temps clausurada o si pertany a una unitat de

temps que encara no s'ha acabat. En el Workbook hi ha alguna activitat de contrast entre els temps

verbals esmentats que es podrien aprofitar per fer una activitat de presentació de llengua, ja que no

demanen la producció de les formes estudiades. Després també hi ha activitats que demanen la

producció de les formes, apropiades per a la pràctica de precisió.  En l'Students Book,  a banda,

també es proposen activitats de semifluïdesa i de fluïdesa (1997a: 79), per tal d'assolir l'objectiu

comunicatiu que s'hi planteja: explicar fets de vida. Per concloure, es pot dir que en aquests textos

es fomenta la interacció entre els alumnes així com la reflexió gramatical; tanmateix, encara preval

l'esquema clàssic de presentació de continguts gramaticals.
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SOARS, John, i Liz SOARS (2005), New Hedway. Pre-intemediate. Students Book. Oxford: Oxford

University Press.

Aquest manual presenta activitats de comprensió oral i lectora (p. 57-59) que poden fer-se

servir com a mostra prèvia de llengua abans de fer una reflexió gramatical sobre el contrast entre el

past simple i el present perfect. I també aporta activitats per practicar l'esmentat contrast (p. 55-61).

Algunes  no  demanen  la  producció  de  la  forma,  convenients  per  introduir-les  en  l'apartat  de

presentació de llengua; d'altres, sí, més interessants per a la pràctica de precisió. No obstant això, no

hi ha cap activitat  que porti  l'alumne a formular una regla  sobre el  fenomen tractat  de manera

autònoma. El manual segueix l'enfocament comunicatiu i fomenta la interacció entre els estudiants i

el canvi de dinàmiques; tanmateix, la seva proposta de presentació de llengua segueix l'esquema

tradicional: explicació de la regla seguida de bateria d'activitats amb producció de la forma. Disposa

d'un annex gramatical en què hi ha un esquema que sintetitza els usos del past simple i del present

perfect (p. 138).

REDSTON, Chris, i Gillie CUNNINGHAM (2007a), Face2face. Pre-intermediate. Student's Book.

Cambridge: Cambridge University Press.

REDSTON,  Chris,  i  Gillie  CUNNINGHAM  (2007b),  Face2face.  Pre-intermediate.  Workbook.

Cambridge: Cambridge University Press.

L'enfocament  d'aquests  manuals  és  comunicatiu  per  tasques.  En  l'Students  Book,  la

presentació del contrast entre el past simple i el present perfect es fa en dues vegades, en cadascuna

de les quals es posa en contrast una accepció aspectual diferent. La primera vegada (2007a: 28-31)

[Annex: doc. 42-45], el criteri d'ús del past simple o el present perfet observa si els fets passats són

inacabats o acabats. La segona vegada, si els fets són experiències de vida sense data concreta o fets

passats datats (2007a: 60-61) [Annex: doc. 46 i 47]. En tots dos casos la presentació de llengua es fa

mitjançant  una  mostra  de  llengua  que  s'obté  d'una  comprensió  lectora,  i  després  es  demana  a

l'alumne que completi el text d'una regla d'ús a partir de les formes observades. Seguidament, es

proposen  activitats  de  pràctica  de  precisió  de  la  forma.  Les  activitats  estan  contextualitzades,

fomenten el treball en grup i estan integrades en una tasca final. Tot i que la regla a què ha d'arribar

l'alumne  ja  es  dóna  formulada,  la  presentació  invita  a  la  reflexió  gramatical  i  no  demana  la
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producció  de  les  formes  observades.  L'Students  Book disposa  d'un  annex  gramatical  que

esquematitza els conceptes tractats (2007b: 127 i 135)  [Annex: doc. 48 i 49]. En el  Workbook es

proposen activitats per treballar el contrast del past simple i el present perfect amb producció de la

forma (2007b, 21, 22, 41 i 71).

4.7. CONCLUSIÓ

En  gairebé  tots  els  manuals  analitzats  s'utilitza  l'enfocament  comunicatiu  i,  en  els  més

recents, l'enfocament per tasques. Pel que fa a la presentació de la gramàtica, els tractaments són

diversos; tot  i això,  en la majoria de casos encara se segueix l'esquema tradicional, és a dir, el

mètode  deductiu.  Només  uns  quants  manuals  apunten  cap  a  mètodes  inductius  o  proposen  el

descobriment guiat  de les  regles gramaticals.  Tanmateix,  en els  manuals més recents,  es poden

trobar  activitats  de  presentació  de  llengua  que  incorporen  usos  comunicatius  (comprensió  i

producció),  utilitzen  inputs escrits  i  orals,  fomenten  l'aprenentatge  autònom i  la  negociació  de

solucions  entre  els  alumnes,  no  demanen  la  producció  de  la  forma  estudiada,  presenten  buit

d'informació, fomenten la diversitat de dinàmiques i apareixen contextualitzades. És d'acord amb

aquests darrers criteris que s'han dissenyat els materials per a la tasca capacitadora que ha donat cos

a la proposta didàctica que té com a objectiu aquest treball, i que es presenta en el següent apartat. 
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5. PROPOSTA DIDÀCTICA

La proposta  didàctica  que  s'ha elaborat  per  a  aquest  treball  té  com a  objecte  fornir  els

alumnes de català com a L2 de les eines necessàries per usar adequadament el passat perifràstic i el

perfet. I es limita a desenvolupar la part de presentació de llengua o tasca capacitadora d'una unitat

didàctica  l'objectiu  comunicatiu  de  la  qual  és  que  els  alumnes  puguin  parlar  d'esdeveniments

destacables  del  passat.  Tanmateix,  prèviament  a  l'exposició de la  tasca capacitadora,  per  tal  de

contextualitzar-la, s'ha fet una breu descripció de la unitat didàctica que la integra.

L'interès d'aquesta proposta es justifica per la dificultat que, en els primers passos del seu

aprenentatge, molts alumnes de català com a L2 troben a l'hora de diferenciar l'ús del perfet i del

passat perifràstic. D'altra banda, la gran freqüència d'ús d'aquests temps verbals fa que aprendre'n el

maneig sigui força rendible per als alumnes, els quals, un cop coneguda la forma, es mostren molt

interessats a diferenciar-ne l'ús. Tanmateix, la distinció que solen fer les gramàtiques i els manuals

de L2 de l'ús d'aquests temps verbals sovint no és prou aclaridora, especialment, per a els alumnes

amb menys estudis o menor capacitat d'abstracció. És per això que una proposta didàctica que es

plantegi l'ensenyament del contrast entre el perfet i el passat perifràstic de la manera més senzilla i

pràctica possible està fortament justificada.

5.1. UNITAT DIDÀCTICA MARC (SENSE DESENVOLUPAR)

5.1.1. CONTEXTUALITZACIÓ

5.1.1.1. ESPAI

Es proposa com a espai una de les aules de la delegació que el CPNL té a la plaça Catalunya

de Barcelona (CALB), en què els seients dels alumnes es poden col·locar en forma de U. L'aula

disposa de pissarra amb retoladors de diversos colors, d'aparell reproductor d'àudio i de canó per

projectar textos audiovisuals. 
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5.1.1.2. DURACIÓ

La  classe  per  a  la  qual  es  crea  la  present  proposta  didàctica  s'integra  en  un  curs  de

vint-i-dues sessions de dues hores cadascuna.

5.1.1.3. ALUMNES

El grup està format per 15 alumnes, adults, la majoria dels quals coneix com a mínim una

llengua romànica. Aquests alumnes s'inscriuen en un curs de nivell Bàsic 2 del CPNL, corresponent

a un segon mòdul del nivell A2 del Marc europeu comú de referència per a les llengües (2003: 57).

El seu bagatge educatiu és molt poc homogeni (des d'alumnes amb poca formació acadèmica fins a

alumnes  amb  estudis  universitaris)  i  la  seva  competència  lingüística,  pel  que  fa  al  català,  és

l'esperable després d'haver assolit el nivell Bàsic 1 del CPNL.

5.1.2. OBJECTIU I TEMA

L'objectiu d'aquesta unitat didàctica és que, en la tasca final, els alumnes siguin capaços de

parlar d'esdeveniments destacables del passat. Aquest objectiu, d'altra banda, es pot integrar en un

marc temàtic més general: les relacions personals i el relat d'experiències o històries de vida.

5.1.3. CONSIDERACIONS PRÈVIES

5.1.3.1. OBJECTIUS COBERTS PRÈVIAMENT PELS ALUMNES DURANT EL CURS

En les sessions anteriors a la unitat didàctica que aquí es descriu, els alumnes ja han assolit

els següents objectius:

1. Poder intercanviar dades personals bàsiques i saber presentar un company a un altre.

2. Poder parlar de les activitats quotidianes pròpies i de les dels altres.

3. Poder fer una descripció d’una persona: físic, caràcter, estat civil i manera de vestir. 
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4. Poder dir com deu ser una persona a partir d’un objecte que li pertany.

5. Poder  formular  i  contestar  preguntes  sobre  fets  i  experiències  passades  (presentació  del

passat perifràstic). 

6. Poder informar de les característiques i peculiaritats d’un barri.

7. Poder demanar i oferir informació sobre una habitació de lloguer.

8. Poder parlar de fets, persones i coses de la pròpia infantesa (presentació de l'imperfet).

9. Poder parlar dels somnis i dels seus significats. I d’estats d’ànim.

10. Poder parlar de les activitats quotidianes en el present i en el passat.

11. Poder parlar de fets del passat, del present i del futur (presentació del futur).

12. Poder parlar d’estudis i dels requisits per accedir-hi.

13. Poder parlar de fets referits a la feina en el passat (presentació del perfet).

14. Poder interactuar en una entrevista laboral, com a entrevistador o com a entrevistat.

5.1.3.2. SELECCIÓ DEL LLENGUATGE

El vocabulari amb què es treballa té a veure amb el relat  d'esdeveniments destacables i,

també, amb el d'accions quotidianes. És per això que la majoria de les formes que es mostren com a

vocabulari són verbs. 

Pel que fa a les estructures, s'introdueixen marcadors temporals i es recuperen les formes del

perfet i del passat perifràstic, que ja han estat presentades en sessions anteriors.

5.1.3.3. ANTICIPACIÓ DE PROBLEMES

Cal preveure que els alumnes no coneguin el significat d'algun dels marcadors temporals

presentats, així com que els manqui vocabulari per referir-se a alguns esdeveniments destacables.

També cal tenir en compte que, depenent de la L1 de l'alumne, la distinció entre perfet i passat

perifràstic pot ser més o menys complicada. D'altra banda, és previsible que els alumnes tinguin

certs problemes amb les formes dels participis irregulars en les activitats de producció.
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5.1.4. MATERIALS

Els materials que s'han de fer servir en aquesta unitat didàctica, a banda dels que se citaran

posteriorment en desenvolupar la presentació de llengua, han d'incloure els elements per treballar

les diverses fases de la sessió: el manual del curs, fotocòpies amb activitats complementàries i el

guió general de la unitat didàctica amb el disseny de les pissarres que serviran de suport. 

5.1.5. INSTRUMENTS

Són  necessaris  una  pissarra,  retoladors  de  diversos  colors,  un  reproductor  d'àudio  i  la

gravació de la comprensió oral.

5.1.6. AVALUACIÓ

La correcció de les activitats en obert pot servir per avaluar l'assimilació dels conceptes.

També es pot plantejar una breu activitat individual escrita, similar a les efectuades anteriorment,

per corregir-la després de la classe. I a final de curs, si es programen entrevistes individuals per

avaluar l'expressió oral, podrien incloure el requeriment d'explicar què s'ha fet durant la setmana en

curs o durant una setmana anterior, per exemple.

5.1.7. METODOLOGIA

1. CONTEXTUALITZACIÓ. OBERT. FER REFERÈNCIA A TROBADES AMB ANTICS

COMPANYS O AMICS. 5'.

Per introduir els alumnes en el tema de fons, el professor pot fer referència a trobades

entre antics companys i recórrer a imatges de suport. El professor pot preguntar si solen

trobar-se periòdicament amb antics companys d'escola, institut, facultat; amics d'infantesa,

de joventut; companys d'altres feines... Després, el professor pot demanar als alumnes que

diguin de què se sol parlar en aquestes reunions.
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2. PRESENTACIÓ DE VOCABULARI. INDIVIDUAL. RELACIONAR IMATGES AMB

DIVERSOS TIPUS DE SITUACIONS. 5'.

Es presenten 8 imatges en què un personatge es veu implicat en diversos tipus de

situacions.  Aquestes  imatges  cal  relacionar-les amb sintagmes verbals  mínims que tenen

com a nucli  un infinitiu.  Per exemple,  la imatge del personatge muntat en un globus es

podria relacionar amb un text com ara pujar en globus. Una altra imatge podria mostrar el

personatge perdent  el  tren,  i  es podria  relacionar  amb el  text  perdre el  tren.  En aquesta

activitat, el que és rellevant és que l'alumne conegui vocabulari per poder referir-se a accions

destacables, no el fet que aquestes accions s’expressin en una forma verbal o en una altra.

3. PRÀCTICA DE VOCABULARI. INDIVIDUAL/PARELLES. INDICAR QUINES DE

LES SITUACIONS DE L'ACTIVITAT ANTERIOR HA EXPERIMENTAT L'ALUMNE O

ALGUN CONEGUT SEU. 5'.

Es demana a l'alumne que pensi si ha estat protagonista d'alguna situació similar a les

que apareixen en la presentació de vocabulari,  o si ho ha estat algun conegut seu, i que

n'escrigui tres com a màxim. Tot seguit, en parelles, els alumnes informen els companys de

les situacions que han anotat. En aquest punt, als alumnes ja se'ls pot plantejar la dificultat

d'haver d'escollir entre el perfet o el passat perifràstic. Això es pot aprofitar per visualitzar el

fenomen lingüístic que es presentarà més endavant, però no per avançar-ne explicacions.

4.  COMPRENSIÓ  LECTORA.  INDIVIDUAL/PARELLES  (FORMULARI  A/B).

RELACIONAR  PERSONATGES  AMB  AFIRMACIONS  QUE  ELS  PODRIEN

CORRESPONDRE. 15'.

Aquesta activitat es descriu en el primer punt del subapartat 5.2.

5. PRESENTACIÓ DE LLENGUA

La presentació de llengua es desenvolupa en el segon punt del subapartat 5.2.
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6.  PRÀCTICA  DE  LLENGUA.  INDIVIDUAL/PARELLES.  RELACIONAR

MARCADORS TEMPORALS AMB ACCIONS EN PASSAT. 10'.

Es proporciona una llista de marcadors temporals i una llista d'accions expressades

amb verbs en perfet i en passat perifràstic alhora, i es demana a l'alumne que, d'una banda,

relacioni les accions en què es podria situar com a protagonista amb els marcadors temporals

que assenyalen els moments en què van tenir lloc aquestes accions. I d'una altra banda, se li

demana que  subratlli  la  forma verbal  adequada en  cada  parella  de  verbs,  en  funció  del

marcador  temporal  relacionat.  Després,  en  parelles,  els  alumnes  s'informen  dels

esdeveniments relacionats. L'activitat podria incloure exponents com els que es mostren a

(1):

(1)

MOMENTS ACCIONS

Fa una estona...
Aquest matí...
Avui...
Ahir...
Darrerament...
Fa dos dies...
Fa dies...
Aquest cap de setmana...
El mes passat...
De l’1 al 15 del mes passat...
Aquest any...
L’any passat...

(etc.)

...he anat / vaig anar a París

...he deixat /vaig deixar de fumar

...he conegut / vaig conèixer una persona per Internet

...se m’ha escapat / se’m va escapar la mascota

...un familiar meu s'ha casat / es va casar

...m'han robat / em van robar

...m'he canviat / em vaig canviar de pis

...he conegut / vaig conèixer un personatge famós

(etc.)

EXEMPLE: 
―Jo, l'any passat, em vaig canviar de pis. Aquest cap de setmana he 
conegut una persona per Internet. I ahir se'm va escapar la mascota.

7.  PRÀCTICA  DE  LLENGUA  (SEMIFLUÏDESA).  PARELLES.  DEMANAR

INFORMACIÓ AL COMPANY SOBRE LES SITUACIONS EN QUÈ PARTICIPA UN

PERSONATGE (INFO GAP: FORMULARI A/B). 10'.

En  aquesta  activitat  en  parelles  (formulari  A/B),  cada  alumne  té  una  seqüència

d'imatges, encapçalades per marcadors temporals, que representen les situacions en què es
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veu implicat  un personatge.  Com s'exemplifica a  (2),  cada seqüència presenta espais  en

blanc (buits d'informació) que els alumnes han d'omplir demanant al company la informació

que els manca (la informació que li falta a B la té A, i al contrari). Els espais en blanc (buits

d'informació)  poden  correspondre  a  una  situació  o  a  un  marcador  temporal.  D'aquesta

manera, les preguntes que han de fer els alumnes poden ser com ara:  Què li va passar al

Joan fa molts anys? (si el buit d'informació es refereix a una situació), o com ara: Quan s'ha

quedat tancat a l'ascensor de la feina? (si el buit d'informació es refereix al moment de la

situació, al marcador temporal).

(2)

FORMULARI A

Al Joan sempre li han passat coses “curioses”:

El dia del seu
naixement...

Fa molts
anys...

L'any passat... Aquest estiu... Avui...

...li va picar 
una vespa a la 
punta del nas.

...va conèixer la
seva xicota en 
un funeral.

...li han 
presentat un 
noi cubà que és
idèntic a ell.

...s'ha quedat 
tancat a 
l'ascensor de 
la feina.

FORMULARI B

Al Joan sempre li han passat coses “curioses”:

El dia del seu
naixement...

Fa molts
anys...

Aquest estiu...
Aquesta

setmana...
Avui...

...li va caure de
les mans al seu
pare i va anar a
petar a terra. 

...va conèixer la
seva xicota en 
un funeral.

...s'ha quedat 
tancat a 
l'ascensor de 
la feina.

...s'ha trobat 
un lloro al 
menjador de 
casa seva.

8. COMPRENSIÓ ORAL. INDIVIDUAL. DIR SI SÓN CERTES O FALSES UN SEGUIT

D'AFIRMACIONS REFERIDES A UN TEXT ORAL. 10'.

En aquesta activitat s'escolta un text que reprodueix una situació comunicativa com

la que es presenta en l'activitat de comprensió lectora, la mateixa situació que hauran de
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reproduir  els  alumnes  en  l'activitat  final:  quatre  antics  companys  que  es  retroben

periòdicament s'expliquen què els ha esdevingut des de l'última vegada que es van veure. A

partir de l'audició, els alumnes han de dir si una sèrie d'afirmacions són veritables o falses.

9.  PRÀCTICA  DE  LLENGUA  (FLUÏDESA).  GRUPS  DE  4/OBERT.  SITUACIÓ:

TROBADA PERIÒDICA D'ANTICS COMPANYS EN QUÈ S'EXPLIQUEN EL QUE ELS

HA ESDEVINGUT DES DE L'ANTERIOR CITA. 15'.

En grups de quatre, els alumnes han de posar-se en el paper d'uns antics companys

que es retroben periòdicament i s'expliquen què els ha esdevingut des de l'última vegada que

es van veure. Els alumnes poden relatar les seves pròpies anècdotes o fins i tot inventar-ne.

Després del treball en grup, es fa una posada en comú perquè els alumnes expliquin què els

ha sobtat més dels relats dels seus companys de grup.

5.2. DESENVOLUPAMENT DE LA PRESENTACIÓ DE LLENGUA:  ACTIVITATS I

METODOLOGIA

1. MOSTRA DE LLENGUA

COMPRENSIÓ  LECTORA.  INDIVIDUAL/PARELLES  (FORMULARI  A/B).  RELACIONAR

PERSONATGES AMB AFIRMACIONS QUE ELS PODRIEN CORRESPONDRE. 15'.

Aquesta activitat de comprensió lectora (Materials-1 i 2, activitat 1) es desenvolupa en dues

etapes. En la primera, l'alumne ha de llegir els relats de dos dels personatges que participen en la

trobada que quatre antics companys d'institut organitzen cada dos anys. Tot seguit, ha de seleccionar

les afirmacions que podrien correspondre a aquests dos personatges entre un llistat d'afirmacions de

tots els participants en la trobada. En la segona etapa, en parelles, i tenint en compte que hi ha

formularis A i B, cada alumne informa el seu company de les afirmacions que corresponen als

personatges que li han estat assignats.

Aquesta  activitat,  a  més  de  funcionar  com a  destresa,  serveix  alhora  com a  mostra  de

llengua, i contextualitza les estructures que s'utilitzen en la presentació de llengua que segueix.
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(MATERIALS-1)

FORMULARI A

1. El Xavi, la Laura, l'Albert i la Maria es van fer molt amics a l'institut i es troben cada dos anys
per no perdre el contacte. Avui han quedat. Llegeix algunes de les coses que diuen la Laura i el
Xavi,  i  tot  seguit,  en el  quadre inferior, marca les sis afirmacions que podrien correspondre a
aquests dos personatges.  Després, demana-li  al  teu company quines afirmacions corresponen a
l'Albert i quines a la Maria.

XAVI

En realitat no tinc gaire cosa per explicar. Aquest any no he fet res d'especial. I l'any passat... Bé,
l'any passat vaig tenir un petit accident amb la bicicleta, però sense importància: vaig caure i em
vaig trencar un dit del peu. Això sí, em va tocar passar l'agost amb el dit immobilitzat i sense
poder anar a banyar-me al mar. Així que, per compensar, el setembre, vam anar una setmaneta a
Menorca i no vaig sortir de la platja. Per cert, avui he rebut una sol·licitud d'amistat al Facebook
de l'Antònia Rodríguez. Us en recordeu?! Ara viu a Tarragona.

LAURA

Doncs jo, des del 25 de desembre que no he fumat gens. El problema és que ara m'ha donat per
menjar xocolata. Aquesta tarda me n'he menjat una rajola. I això que m'estic reprimint, perquè la
setmana passada me'n vaig cruspir quinze. Ahir, parlant amb una amiga, em va dir que a ella li va
passar el mateix, però que, en el seu cas, li va pegar per menjar avellanes. I em va aconsellar de
visitar  el  seu  metge.  Vosaltres  què  en  penseu?...  Potser  té  raó,  perquè  aquest  mes  ja  m'he
engreixat dos quilos.

            X    L     A    M

1.                       Avui he rebut una sol·licitud d’amistat al Facebook
2.                       Abans-d’ahir vaig ser tieta un altre cop

3.                       Aquesta setmana el Ringo s'ha tornat a escapar
4.                       La setmana passada em vaig passar de la ratlla

5.                       Aquest mes he guanyat dos quilos de pes
6.                       El mes passat vaig visitar la ciutat eterna

7.                       Aquest any no he fet res destacable
8.                       L'any passat vaig tenir un accident

9.                       Des del 25 de desembre que no he tocat el tabac
10.                       De dilluns a dijous de la setmana passada el gos va ser fora

11.                       Mai he vist un animal així
12.                       En una altra vida vaig ser molt violenta
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(MATERIALS-2)

FORMULARI B

1. El Xavi, la Maria, l'Albert i la Laura es van fer molt amics a l'institut i es troben cada dos anys
per no perdre el contacte. Avui han quedat. Llegeix algunes de les coses que diuen la Maria i
l'Albert, i tot seguit, en el quadre inferior, marca les sis afirmacions que podrien correspondre a
aquests dos personatges. Després, demana-li al teu company quines afirmacions corresponen a la
Laura i quines al Xavi.

ALBERT

Fa uns mesos se'ns va morir el Pistoles: el pobre ja era molt vellet. I, com que ens encanten els
gossos, poc després vam anar a la gossera per adoptar-ne un altre: el Ringo. Però, com que es veu
que estava acostumat a córrer pels carrers, ahir es va escapar, i tot just fa un parell hores que ha
aparegut per casa. I no és la primera vegada: la setmana passada, va marxar el dilluns i no va
tornar fins al dijous, tot brut i carregat de puces. Mai he vist un gos tan tronera! I, a sobre, com
que torna mort de gana, no para de demanar menjar. Quina peça!

MARIA

Jo, el mes passat, vaig anar cinc dies a Roma. Fa molt, quan sortia amb el Martí, ja hi vam estar,
però tenia moltes ganes de tornar-hi. I ara sé per què: aquest cap de setmana una endevina m'ha
dit que, en una vida anterior, jo vaig ser el gladiador preferit de Juli Cèsar. I de fet, el dia que vam
visitar el Coliseu, vaig tenir una sensació força estranya, com si tot allò em resultes molt familiar.
I sabeu què? Aquest matí m'he apuntat a fer classes d'esgrima. Ah, i fa dos dies la meva cunyada
va tenir un altre nen.

            X    L     A    M
1.                       Avui he rebut una sol·licitud d’amistat al Facebook

2.                       Abans-d’ahir vaig ser tieta un altre cop
3.                       Aquesta setmana el Ringo s'ha tornat a escapar

4.                       La setmana passada em vaig passar de la ratlla
5.                       Aquest mes he guanyat dos quilos de pes

6.                       El mes passat vaig visitar la ciutat eterna
7.                       Aquest any no he fet res destacable

8.                       L'any passat vaig tenir un accident
9.                       Des del 25 de desembre que no he tocat el tabac

10.                       De dilluns a dijous de la setmana passada el gos va ser fora
11.                       Mai he vist un animal així

12.                       En una altra vida vaig ser molt violenta
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2. PRESENTACIÓ DE LLENGUA

1. INDIVIDUAL. ORDENAR FRASES EN FUNCIÓ QUE EL DIA EN CURS SE SITUÏ DINS O

FORA DELS LÍMITS TEMPORALS A QUÈ FAN REFERÈNCIA. 10'.

En aquesta activitat (Materials-3, activitat 2), en primer lloc es demana a l'alumne que en un

calendari marqui amb una creu el dia en curs. Tot seguit, se li demana que, en el mateix calendari,

vagi encerclant les unitats o els períodes temporals que indiquen les frases presentades en l'activitat

anterior (Materials-1 i 2) i que, alhora, vagi ordenant aquestes frases en les graelles que apareixen a

la dreta del calendari (Materials-3), tenint com a criteri si la marca del dia en curs (la creu) cau dins

o fora de la figura dibuixada en cada cas. 

(MATERIALS-3)

2. En el calendari, marca amb una creu el dia en què som avui. Tot seguit, encercla les unitats o els
períodes temporals indicats  en les frases del requadre anterior i  vés ordenant les frases en les
graelles tenint en compte si la marca del dia en què som (la creu) cau  dins o fora de la figura
dibuixada en cada cas.
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2.  PARELLES/OBERT.  SINTETITZAR  LA  PRIMERA  PART  DE  LA  REGLA  PER

DIFERENCIAR L'ÚS DEL PERFET I EL PASSAT PERIFRÀSTIC. 5'.

Un cop acabada l'activitat  anterior, l'alumne es  troba  amb dos grups  de frases:  un grup

format per les frases en què la marca del dia en curs cau dins de les figures que dibuixen sobre el

calendari els seus marcadors temporals (les frases amb el verb en perfet); i un altre amb les frases en

què la marca del dia en curs cau fora (les frases amb el verb en passat perifràstic). En aquest punt

(Materials-4, activitat 3), es proposa als alumnes que, en parelles i amb les seves pròpies paraules,

mirin de sintetitzar una regla pel que fa a l'ús del perfet (verbs com he cantat) i del passat perifràstic

(verbs com vaig cantar), tenint en compte, simplement, l'ordenació de frases resultant de l'activitat

precedent.

(MATERIALS-4)

3. Comenta amb el teu company quins verbs apareixen en la graella del DINS i quins apareixen en
la graella del  FORA. ¿Podeu dir quan usem verbs com  he cantat i quan usem verbs com  vaig
cantar?

REGLA A

USEM VERBS COM HE CANTAT (PERFET) QUAN .................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................

USEM VERBS COM VAIG CANTAR (PASSAT PERIFRÀSTIC) QUAN .....................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................

Un cop els alumnes han arribat a la conclusió que es fa servir el perfet quan el parlant és

dins del temps a què es fa referència i el passat perifràstic quan el parlant és fora, el professor pot

fer una brevíssima reflexió per fixar l'atenció sobre els tres tipus d'unitats temporals observades:

d'una banda, unitats que es podrien anomenar unitats de calendari (Aquesta setmana, Aquest mes,

L'any passat); d'una altra, unitats que constitueixen períodes (Des del 25 de desembre, De dilluns a

dijous de la setmana passada); i d'una altra, una unitat de temps global que fa referència a la vida

(Mai, En una altra vida).
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3. PARELLES. ORDENAR FRASES EN UNA GRAELLA EN FUNCIÓ QUE EL FET DE QUÈ

PARLEN QUEDI LLUNY O A PROP EN EL TEMPS. 10'.

En aquesta activitat (Materials-5, activitat 4), es proposa a l'alumne que ordeni deu frases en

dues graelles, tenint en compte si el fet de què es parla en cada frase queda a prop o lluny en el

temps respecte a la posició del parlant. Cal informar els alumnes, però, que, com que la distància

temporal pot resultar relativa, han de considerar  que és a prop  el que passa dins del dia en curs

(avui), el que passa dins del temps assenyalat pel díctic aquest (l'espai del que és a prop) o el que

sentim com un fet proper. Aquestes tres condicions queden reflectides en la partició de la graella on

cal ordenar les frases que fan referència a fets propers. D'altra banda, la graella en què cal incloure

els fets llunyans presenta només una doble divisió: per un costat, es fa referència als fets que queden

fora de l'espai de l'avui o de l'aquest; i per un altre, els que se senten com a llunyans.

(MATERIALS-5)

4. Aquí teniu unes quantes afirmacions més dels personatges anteriors. En parelles, organitzeu-les en
les graelles inferiors tenint en compte si el fet o la situació de què parlen queda lluny o a prop en el
temps. Com que la distància en el temps pot ser relativa, considerarem que és a prop el que ha passat
avui, el que ha passat en el temps que indica la paraula aquest/a o el que sentim com un fet proper o
una situació propera.

1. Fa molt vaig anar de vacances amb el Martí
2. Fa dues setmanes se'ns va escapar el gos

3. Ara m'ha donat per menjar xocolata
4. Fa uns mesos es va morir el Pistoles

5. Aquest matí m'he apuntat a esgrima

6. Fa dos dies vaig tornar a ser tieta
7. Fa un parell hores que el gos ha tornat a casa

8. Aquest cap de setmana he visitat una endevina
9. Fa poc he rebut una bona notícia

10. Avui a la tarda m’he menjat una rajola de xocolata

A PROP

El que ha passat avui El que ha passat aquest/a... El que sentim a prop

a) ...............................................
....................................................
b) ...............................................
....................................................

c) Aquest........................................
.......................................................
d) Aquest........................................
.......................................................

e) ..............................................
...................................................
f) ...............................................
...................................................

            

LLUNY

El que no ha passat avui / El que no ha passat aquest/a... El que sentim lluny

g) ........................................................................................................

h) ........................................................................................................

i) ................................................
...................................................
j) ................................................
...................................................
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4. PARELLES. SINTETITZAR LA SEGONA PART DE LA REGLA PER DIFERENCIAR L'ÚS

DEL PERFET I EL PASSAT PERIFRÀSTIC. 10'.

Acabada l'activitat  anterior, de nou, l'alumne es troba amb dos grups de frases:  un grup

format per les frases en què la situació o el fet a què es fa referència queda a prop de la posició del

parlant (les frases amb el verb en perfet) i un altre grup en què la situació o el fet referit queda lluny

de la posició del parlant (les frases amb el verb en passat perifràstic). I de la mateixa manera que

s'ha fet abans, es demana als alumnes que, en parelles, mirin de sintetitzar una regla pel que fa a l'ús

del perfet (verbs com he cantat) i del passat perifràstic (verbs com vaig cantar) en aquests casos

(Materials-6, activitat 5).

(MATERIALS-6)

5. Comenta amb el teu company quins verbs apareixen en la graella del A PROP i quins apareixen
en la graella del LLUNY. ¿Podeu dir quan usem verbs com he cantat i quan usem verbs com vaig
cantar?

REGLA B

USEM VERBS COM HE CANTAT (PERFET) QUAN ..................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................

USEM VERBS COM VAIG CANTAR (PASSAT PERIFRÀSTIC) QUAN .....................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................

Un cop els alumnes han arribat a la conclusió que es fa servir el perfet quan el parlant és a

prop de la situació a què es fa referència i el passat perifràstic quan el parlant és lluny. El professor

pot reflexionar breument sobre el fet que quan es fa referència a una part del dia en curs (al matí, al

migdia,  a la tarda,  al vespre...) es fa servir el perfet perquè, tot i que la posició del parlant queda

fora de l'espai temporal referit, aquest espai queda dins de l'espai de l'avui. D'altra banda, també val

la pena fer veure que el díctic aquest serveix per indicar el que és a prop del parlant i que, per això,

quan hi ha un marcador temporal introduït  per aquesta forma, es fa servir  el  perfet.  Finalment,

convé fixar l'atenció sobre els marcadors temporals que expressen distància temporal de manera

explícita (fa molt,  fa unes hores,  fa uns mesos,  fa dues setmanes,  fa poc): cal dir que, en aquests
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casos, el límit del dia en curs és el que marca el que és lluny o el que és a prop. De manera que, per

exemple, el marcador  fa dos dies demanarà l'ús del passat perifràstic, encara que la distància que

indica sigui molt menor que la que indica el marcador fa cent anys.

5. PARELLES/PARELLES INTERACTUANT/OBERT. SINTETITZAR UNA REGLA GENERAL

PER A L'ÚS DEL PERFET I EL PASSAT PERIFRÀSTIC. 10'.

En aquest punt, primerament, es demana als alumnes que, en parelles i a partir de les dues

regles  sintetitzades  anteriorment,  escriguin  una  regla  general  per  a  l'ús  del  perfet  i  del  passat

perifràstic  (Materials-7,  activitat  6).  Després,  es  demana  que  cada  parella  contrasti  amb  altres

parelles les seves conclusions. I finalment es fa una posada en comú. 

(MATERIALS-7)

6. A partir de les regles A i B, en parelles, ¿podeu dir quan usem verbs com he cantat i quan usem
verbs com vaig cantar? Contrasteu les vostres conclusions amb les d'altres parelles de companys.

REGLA GENERAL (A+B)

USEM VERBS COM HE CANTAT (PERFET) QUAN ..................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................

USEM VERBS COM VAIG CANTAR (PASSAT PERIFRÀSTIC) QUAN ....................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................

Tot seguit, el professor fa una reflexió general que serveixi com a feedback posterior i que

tanca  el  procés  d'inferència  i  elaboració  d'hipòtesis  o  de  reestructuració  generada  per  la  tasca

formal. Aquí cal reduir la distinció en l'ús del perfet i del passat perifràstic a dos únics criteris, que
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recullen i redistribueixen els supòsits observats en les dues regles anteriors:

• Sóc dins del temps de què parlo, o fora?

• Sóc a prop de la situació de què parlo, o lluny?

En aquest moment s'ha d'informar els alumnes que, per a la majoria de casos, tindran prou a

tenir en compte el primer criteri, ja que normalment la pregunta serà si s'és dins o fora de l'avui, del

temps assenyalat pel díctic aquest, d'una unitat de calendari, d'un període ad hoc o del temps que

emmarca el curs de la vida. D'altra banda, també cal recordar-los que, en haver de recórrer al segon

criteri, perquè apareixen marcadors que expliciten la distància temporal, són els límits de la jornada

en curs els que determinen l'ús del perfet o el passat perifràstic. 

Si es volgués ser més gràfic, es podria dibuixar a la pissarra un cercle i una línia recta (3) i

informar els alumnes que, tot plegat, disposen de dos instruments per saber si han d'usar el perfet o

el passat perifràstic: el cercle i el regle.

(3)

El cercle indica la unitat temporal de què es parla i el regle mesura la distància que hi ha

entre la posició del parlant i la situació passada (4): 

(4)

UNITAT TEMPORAL DE
QUÈ ES PARLA

a. Avui he fet dieta

b. Aquesta setmana he fet dieta

c. Del 5 al 20 del mes passat vaig fer dieta

d. L'any passat vaig fer dieta

e. Tota la vida he fet dieta

DISTÀNCIA ENTRE EL
PRESENT I LA 

SITUACIÓ PASSADA 

f. Fa dues hores he vist el Ramon

g. Fa dos dies vaig veure el Ramon

h. No fa gaire estona he vist el Ramon

h. Fa molt vaig veure el Ramon
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Quan en la frase es fa referència a una unitat temporal, es fa servir el cercle i s'observa si el

parlant és fora o dins del cercle. Quan el parlant és dins del cercle, s'usa el perfet; quan el parlant és

fora, el passat perifràstic (5):

(5)

AVUI...
AQUESTA

SETMANA...
DEL 5 AL 20 DEL 

MES PASSAT...
L'ANY 

PASSAT... 
TOTA 

LA VIDA...

HE FET DIETA HE FET DIETA VAIG FER DIETA VAIG FER DIETA HE FET DIETA

Quan en la frase no es fa referència a una unitat temporal, sinó a una distància temporal,

llavors cal fer servir el regle. En aquests casos, s'observa si la distància temporal supera o no la

jornada en curs:

• Quan la distància temporal no supera la jornada en curs, s'usa el perfet (6):

(6)

Fa dues hores he vist el Ramon

FET                               JO

... ABANS-D'AHIR AHIR AVUI

• Quan la distància temporal supera la jornada en curs, s'usa el passat perifràstic (7):

(7)

Fa dos dies vaig veure el Ramon

FET                                              JO

... ABANS-D'AHIR AHIR AVUI

Hi ha casos, però, en què la distància temporal no es defineix. Llavors cal tenir en compte si

el  que  s'expressa  és  proximitat  (idea  de  poca  distància  temporal)  o  llunyania  (idea  de  molta

distància temporal):
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• Quan s'expressa proximitat (idea de poca distància temporal), s'usa el perfet (8):

(8)

No fa gaire estona he vist el Ramon

            FET                   JO

... ABANS-D'AHIR AHIR AVUI

• Quan s'expressa llunyania (idea de molta distància temporal), s'usa el passat perifràstic (9):

(9)

Fa molt de temps vaig veure el Ramon

FET                                      JO

... ABANS-D'AHIR AHIR AVUI

En  aquest  nivell  no  es  considera  necessari entrar  en  altres  precisions  que,  tanmateix,

l'alumne pot anar inferint pel seu compte. No obstant això, en previsió d'interrogants que es poden

plantejar durant la reflexió gramatical, val la pena tenir en compte aspectes com els següents:

a) Quan l'oració no presenta marcador temporal, es pot interpretar que el verb en perfet denota

proximitat, com ara a (10a); i el verb en passat perifràstic, llunyania, com a (10b):

(10) a. El meu avi ha anat a Cuba amb Cubana de Aviación
                                  

b. El meu avi va anar a Cuba a bordo del Català
(Ortega Monasterio 1967)

b) D'altra banda, en les oracions amb verb en perfet que no presenten marcador temporal, com

ara (10a), també es pot interpretar que es vol fer referència a un temps equivalent al total del

temps viscut (al llarg de la vida...); com a opció alternativa a la interpretació que assumeix

la proximitat de la situació (darrerament, fa poc...). La interpretació adequada vindrà donada

pel context de l'enunciació. Així, una oració com Ha estat a Puerto Rico pot ser interpretada

en els sentits que expressen (11a, b): 

(11) a. [Al llarg de la vida] Ha estat a Puerto Rico [com a poc, una vegada]

b. [Darrerament] Ha estat a Puerto Rico
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c) En absència de marcadors temporals, un espai pot fer referència a una etapa actual o passada

del parlant. Així doncs, es fa servir  el  perfet  en relació a espais associats al present del

parlant, com ara a (12a); i el passat perifràstic, en relació a espais associats a una etapa

passada, com a (12b):

(12) a. A Barcelona he fet de cambrer i de taxista (ara visc a Barcelona)

b. A  Barcelona  vaig  fer  de  cambrer  i  de  taxista  (ara  no  visc  a
Barcelona)

d) Marcadors com ara fa tres hores, condicionen l'ús del perfet, encara que el fet a què es faci

referència se situï més enllà dels límits de la jornada en curs. Així doncs, l'oració  fa tres

hores he vist el Ramon durà el verb en perfet encara que sigui enunciada a la una de la

matinada.  El que preval és la sensació de proximitat que s'infereix del marcador  fa tres

hores. D'altra banda, sembla lògic pensar que una distància temporal expressada en hores es

relacioni amb la idea de proximitat. Tanmateix, caldria preguntar-se si qualsevol marcador

que computi una distància temporal en hores condiciona l'aparició del perfet, com és el cas

de (13):

(13) ?Fa 48 hores ha pedregat

e) Finalment, cal preveure que algun alumne pugui insistir a demanar com s'expliquen frases

com ara (14). Frases que, a primera vista, semblen presentar la contrarietat d'usar el verb en

perfet quan la fracció temporal de què parlen (l'estiu, en aquest cas) ja està esgotada:

(14) Aquest estiu he anat a París (dit a la tardor)

En aquest cas es pot optar per oferir la mateixa explicació que ja s'ha donat durant la

reflexió posterior a la formulació de la regla B (punt 4 d'aquest subapartat). No obstant això,

si es volgués ser més gràfic,  es podria informar que, en recórrer a l'observació del cercle

temporal com a eina per diferenciar l'ús del perfet i del passat perifràstic, cal tenir en compte

que el parlant pot disposar de cinc tipus de cercle diferents (15): el cercle de l'avui, el cercle

dels  temps  assenyalats  per  l'aquest,  el  cercle  de  les  unitats  de  calendari,  el  cercle  dels

períodes i el cercle que fa referència a tota la vida. Tanmateix, el criteri per decidir quin

temps verbal escollir és idèntic per a tots els cercles: quan el parlant és dins del cercle, s'usa
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el perfet; quan el parlant és fora, el passat perifràstic.

(15)

DINS O FORA?

EL QUE ÉS A PROP

Tenint això en compte, la frase de (14) s'explica perquè el parlant és dins del cercle

de l'aquest, que és el cercle que assenyala el que és a prop. En aquest sentit,  aquest estiu

significa l'estiu que és més a prop. I el mateix succeeix a (16):

(16) Aquest cap de setmana hem fet una costellada (dit el dijous) 

Per la mateixa raó que a (14), a (16),  aquest cap de setmana significa  el cap de

setmana més proper. I en tots dos casos és el verb en perfet el que orienta la proximitat cap

al passat. De forma contrària, un verb en present o futur orientaria aquesta proximitat cap al

futur, com ara a (17a, b):

(17) a. Aquest cap de setmana fem una costellada (dit el dijous) 

b. Aquest cap de setmana farem una costellada (dit el dijous) 

Per acabar, i a propòsit d'oracions com ara  Avui he treballat o  Aquest cap de setmana he

treballat,  val  la  pena  fer  esment  de  l'espai  d'intersecció  que  descriuen  els  dos  criteris  a  què

anteriorment s'ha reduït la distinció en l'ús del perfet i del passat perifràstic i que ara es recorden:

• Sóc dins del temps de què parlo, o fora?

• Sóc a prop de la situació de què parlo, o lluny?
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D'una banda, l'espai temporal que descriu l'avui és, alhora, una mesura de dimensions fixes

per avaluar el que és a prop o el que és lluny de la posició del parlant. I d'una altra, l'espai temporal

que descriu l'aquest funciona de la mateixa manera que el cercle de l'avui,  però mitjançant una

mesura de dimensions variables. En aquest sentit, es pot considerar que els parlants de frases com

ara Avui he treballat o Aquest cap de setmana he treballat són dins del que temporalment és a prop. 
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