EL PRETÉRIT PERFET PERIFRASTIC
A LES GRAMÁTIQUES DEL SEGLE XIX

L'objectiu de la present comunicació és mostrar com els gramátics del segle
xix tracten les formes de pretérit perfet perifrástic. Les dues formes de pretérit
perfet, és a dir, la forma simple —cantí— i la forma perifrástica —vaig cantar—,
no sempre són considerades de la mateixa manera pels autors de treballs gramaticals d'aquest període. De fet, els gramátics del segle xix, dividits en dues tendéncies, «el catalá que ara es parla» i «el catalá literari o académic», crista•itzen la
seva tendéncia a través de la manera de tractar les formes de pretérit perfet.
Al llarg de la nostra comunicació, revisarem els principals treballs gramaticals
de l'esmentat període i en destacarem alguns aspectes referents a les formes de
pretérit perfet. Comprovarem que, contráriament als defensora del «catalá que
ara es parla», els partidaris del «catalá literari» afavoreixen la utilització de la forma simple en detriment de la forma perifrástíca. Encara que en realitat no és fins
ben entrada la segona meitat del segle xix que es perfilen les dues tendéncies, durant les primeres décades del segle ja comenten a endevinar-se ambdues tendéncies, cosa que queda reflectida a través de la manera de presentar les formes de
pretérit perfet en els treballs gramaticals de l'época.
També veurem que, malgrat les contínues reprovacions a les quals es veu
sotmés el pretérit perfet perifrástic en el decurs de tot el segle xix, aquest tipus de
perífrasi no ha estat bandejat de la llengua catalana, ben al contrari: les formes de
pretérit perfet perifrástic no només han sobreviscut al descrédit que els gramátics
han intentat exercir sobre aquesta perífrasi sínó que, a més, en el conjunt del territori catalanoparlant, s'han desenvolupat tant en l'ús oral com en l'escrit. A tall
de conclusió, intentarem donar una explicació d'aquest fenomen en termes sociolingüístics.
Centrem-nos dones en els gramátics d'aquest període. Com molt bé sabem, a
partir del segle xix hi ha una profusió de treballs gramaticals amb una intenció
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prescriptiva. Si analitzem el conjunt d'aquests treballs gramaticals, comprovem
que en uns quants apareixen les formes de pretérit perfet sense que l'autor menysprei la forma perifrástica, raó per la qual podem adscriure aquests treballs a la
tendéncia del «catalá que ara es parla». D'altra banda, observem que en aquesta
série de treballs la manera de presentar les formes de pretérit perfet no sempre és
idéntica i aixó ho podem veure segons el territori al qual pertany cada autor.
Pel que fa als autors del Principat, constatern que no fan cap mena de distinció entre les formes simples i les formes perifrástiques de pretérit perfet. És a dir
que, en escriure els temps verbals, presenten ambdues formes per al pretérit perfet, la simple i la composta o perifrástica, sense aportar judicis de valor per distingir-ne els dos paradigmes. És el cas de Pau Estorch i Siqués a la Gramática de la
lengua catalana (1857), Llorern Pahissa i Ribas al Compendi de gramática catalana
(1873), Bartomeu Sala i Segalés a la Gramática catalana (1889). També és el cas del
treball de finals de segle del valenciá Josep Nebot i Pérez, intitulat Apuntes para
una gramática valenciana (1894).
En alguns casos fins i tot fan prevaler la forma perifrástica enfront de la forma
simple, com per exemple a la Gramática de la lengua mallorquina (1835) de Joan
Josep Amengual. Tot i que disposa paral•.elament els dos paradigmes de pretérit
perfet, per a la primera persona del singular, Amengual només dóna compte de la
perífrasi. A la Catalunya del Nord disposem d'un exemple en qué tan sols apareix
la forma perifrástica. Efectivament, Albert Saisset, a la Grammaire catalane suivie
d'un petit traité de versdication catalane (1894), es refereix al paradigma perifrástic i omet el simple.
Para•lelament a aquests treballs en qué el pretérit perfet perifrástic no és tractat amb menyspreu, en el segle xix disposem d'una colla de treballs gramaticals
que desacrediten aquesta perífrasi. Ara podem parlar deis partidaris del «catalá literari o académic». De manera explícita o implícita, els autors d'aquests treballs
jutgen negativament el pretérit perfet perifrástic.
L'any 1814, Josep Pau Ballot i Torres va publicar a Barcelona la Gramática y
apología de la llengua Cathalana en la qual feia referéncia al pretérit perfet perifrástic. Vegem, peró, en quin context Ballot atribueix un rang diferent a les dues
formes de pretérit perfet. Defensor del «catalá literari», Ballot tenia la convicció
d'elaborar la primera gramática catalana amb la finalitat d'«exaltar la llengua cathalana y elevarla al mes alt gran de perfeció». Com ja és sabut, el seu treball no només constitueix la primera gramática catalana sinó també la primera gramática catalana impresa. Ballot era conscient del descrédit que patia la llengua catalana a
causa de la manca d'obres gramaticals. En el prefaci de la seva obra s'hi refereix
amb les següents paraules:
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«Alguns han pretes desacreditarla, dient: que no es llengua, sino un modol particular
de parlar incult y bárbaro, sens gramática é incapas de tenirla.»1

Davant d'aquesta situació, el gramátic es proposá elaborar una gramática catalana que va acabar el mes de desembre de 1814 i que fou impresa tot seguit. Així
expressava la seva voluntat prescriptiva:
«Arduo y penos me ha estat lo haver de subjectar á reglas una llengua, que fins ara no
ha tingut gramática impresa, que baja pogut servir-me de norma ó regla.»2

ConvenÇut que la llengua catalana arribó a la perfecció al segle xvii, es refereix
explícitament al fet que opta com a model normatiu per la llengua deis escriptors
d'aquella época:
«pergó manifestaré en un petit tractat totas las figuras gramaticals ó modos diferente de
parlar, que poden esdevenir en la escriptura, y que estan mes en us en los escrits cathalans de 1600 y 1702,3 comprobantho tot ab una multitut de exemples, adagis y proverbis,
que son lo depósit y conservació de totas las Renguas.»4

També es refereix a la paremiologia com a base de la seva proposta normativa, per l'aspecte inalterable, permanent i pur d'aquest tipus de llenguatge:
«Los adagis, refrans ó proverbis son unas sentencias breus generalment rebudas, que
passan de uns á altres de generació en generació sempre las mateixas, inalterables y permanents; y conservan en totas las Ilenguas la puresa del llenguatge, y contenen en pocas
paraulas lo que (diuen) los gramátics en 'largas y penosas reglas.»3

A més, diatópicament parlant, Ballot mostra una intenció supradialectal:
«Aquesta es la llengua ques parla, no sols en Catalunya, sino en Valencia, Rosselló,
Mallorca, Menorca y en altras parts, ahont los cathalans la portáren ab sas conquistas.»b

Així dones, la «perfecció» própia de la llengua deis escriptors del segle xvit, la
«puresa» própia de la paremiologia i l'aspecte supradialectal constítueixen els fonaments de la gramática de Ballot.
Gramática y apología de la llengua cathalana, p. III.
Ibídem, p. XIV.
A peu de la página XXX, Ballot diu: «En los capítols de corts de 1702 se ordena que los deputats no pugan gastar ditas pecunias y que ditas pecunias servescan solament per la defenció dels drets
de la Generalitat.» Per tant, segons Ballot l'any 1702 és una data clau.
J. P. BALLOT 1 TORRES, op. ca., p. XXX.
Ibidem, p. XVII.
Ibidem, p. XVII-XVIII.
J. P. BALLOT I TORRES,
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Tornem a les formes de pretérit perfet a la gramática de Ballot. Tenint en
compte la intenció fortament prescriptiva i el discurs purista de Ballot, ens pot
sorprendre la tolerancia amb qué tracta la forma perifrástica. De fet, Ballot no
s'expressa d'una manera explícita contrari al pretérit perfet perifrástic. Tot i així,
no tracta de la mateixa manera la forma simple i la forma perifrástica. Per comen lar, la perífrasi no apareix a les llistes dels verbs conjugats: només hi apareix
el pretérit perfet simple. En realitat, Ballot tan sols fa a•lusió a la perífrasi en una
nota a peu de página a l'hora d'exposar les formes del verb ANAR, sense donar la
raó per la qual tracta diferentment la forma simple i la forma perifrástica del
pretérit perfet. En segon lloc, les frases que acompanyen els exemples amb la perífrasi fan entendre que l'ús de la perífrasi queda restringit a un ámbit familiar. La
nota a peu de página diu:
«Lo verb anar á vegadas es auxiliar, quant dihem: Jo vaig córrer: tu vas escriúrer, ell
li va dir. Lo present de indicatiu del verb anar se usa á vegadas en lloch del pretérit perfet, com: li va pegar un reyes: ningú d'ells la va tocar: prestament vos va abrasar, que es
lo mateix que li aná á pegar, la aná á tocar, vos aná á abrasar.»'

Per tant, podem afirmar que, sense condemnar-la explícitament, Ballot redueix la perífrasi a una nota a peu de página, i que els exemples que l'acompanyen
són de caire clarament familiar. Malgrat l'aparent tolerancia, aixó suposa un descrédit per al pretérit perfet perifrástic, sobretot si tenim en compte que el model
lingüístic de Ballot es basa en la llengua dels escriptors i que per consegüent cal
evitar tot el que s'aparti d'aquests tipus d'ús.
Bon coneixedor del treball de Ballot, Pers i Ramona redacta una Gramática catalana-castellana que fou publicada a Barcelona l'any 1847 amb una finalitat básicament pedagógica: l'ensenyament del catala. Conscient que el seu públic potencial
dominava perfectament el castellá, Pers i Ramona dóna equivalents en castellá.
Igual que Ballot, Pers i Ramona utilitza un discurs purista, i propósa com a model
língüístic el llenguatge academie. Heus aquí la manera com s'expressa en el prefaci:
«[...] publico aquesta gramática plena d'exemples escullits, á fí de que los catalans pugan
apéndrer ab propietat y en curt temps una llengua tan rica, tan elegant y armoniosa.»8

Resulta dones comprensible que Pers i Ramona ometi el pretérit perfet perifrásic. A la part dedicada als verbs auxiliars l'autor només tracta els verbs «Esser
y ser; haber y tenir». Quant al parágraf relatiu als temps compostos, només fa esIbidem, p. 57.
PERS 1 RAMONA, Gramática

catalana-castellana, p. 7.
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ment de les construccions amb «haber, tener, ser y estar». En les conjugacions,
oposa el «pretérit perfet ó simple», cantí, amb el «pretérit compost», he cantat.
Per tant, a la gramática de Pers i Ramona no trobem cap indíci del pretérit perfet
perifrástic. Tenint en compte que Pers i Ramona és fidel a la tendéncia del «catalá
literari», l'omissió de la perífrasi respon, seas dubte, a una voluntat de guiar els
parlants amb una intenció «purista»: contráriament al pretérit perfet perifrástic, el
pretérit perfet simple ha de ser considerat la forma que s'adiu a «una llengua tan
rica, tan elegant y armoniosa».
Uns anys més tard, Pere Puiggarí publicava a Perpinyá la Grammaire catalanefranÇaise (1852). En realitat es tracta d'una gramática catalana escrita en francés, i
en el subtítol podem llegir que va adreÇada «á l'usage des franÇais, obligés ou curieux de connaitre le catalan, des linguistes et des amateurs de la langue romane».
A la part dedicada a les conjugacions, Puiggarí només inclou el pretérit perfet simple. Tanmateix, en el parágraf relatiu als verbs irregulars, i en concret al verb
ANAR, l'autor anota a peu de página:
«Le présent irrégulier du verbe anar, joint á un infinitiv sert quelques fois á donner la
valeur d'un parfait, ainsi l'on dit familiérement joy vaig anar, j'allai; tu vas créurer, tu crus;
ell va ohir, il entendit. Le pluriel de cette espéce d'auxillaire prend les désinences d'un
parfait régulier: nosaltres várem entrar, nous entrames, vosaltres váreu fugir, ells varen resistir. On dit aussi van par syncope.»9

Podem constatar que, tal com hem vist a l'obra de Ballot, Puiggarí redueix el
pretérit perfet perifrástic a una nota a peu de página, la qual cosa demostra un
tractament desigual dels dos perfets. A més, la utilització de l'adverbi «familiérement» desacredita la perífrasi: el tret «familiar» caracteritza el pretérit perfet perifrástic i el distingeix del pretérit perfet simple, que és considerat la forma correcta. Encara que Puiggorí no el condemni directament, podem afirmar que tracta
el pretérit perfet perifrástic amb menyspreu i, en definitiva, el desacredita respecte al pretérit perfet simple.
A més, Puiggarí tracta de l'origen de l'esmentada perífrasi i la considera un «idiotisme». Evidentment, aquesta manera de presentar-la contribueix a desacreditar-la:
«Cet inexplicable idiotisme qui n'a, je crois, de rapport qu'avec les auxiliaires anglais
shall, should, wild, etc., 10 est d'origine romane.»11

PUIGGARí, Grammaire

catalane-franÇaise,

p. 49.

Un contemporani de Puiggarí, Estorch i Siqués, proposa una possible relació entre l'auxiliar
catalá vaig, vas... i els auxiliars alemany ich war, del warst... i anglés I was, thou wast...
11. PUIGGARí, op. cit., p. 49.
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Pocs anys després, concretament el 1858, a Menorca trobem la mateixa actitud davant el pretérit perfet perifrástic: a la Gramática de la lengua menorquina,
Juli Soler tracta aquesta perífrasi de manera molt semblant a la deis seus contemporanis peninsulars que hem citat més amunt. En primer lloc, només s'hi refereíx
en una observació, i en segon lloc, en aquesta «observació», l'autor explicita l'aspecte familiar d'aquesta perífrasi. Soler comerlo presentant les desinéncies del
pretérit perfet en les quals només dóna compte del pretérit perfet perifrástic. Ara
bé, a l'apartat núm. 53 afegeix la següent observació:
«Observacion. En el estilo familiar el prétérito perfecto de indicativo se expresa casi
siempre en menorquín con el pretérito irregular del verbo anar (ir) seguido del infinitivo
del verbo que se conjuga:
vatg formar
vas ó vares formar
va formar
vam ó varem formar
vau ó vareu formar
van ó varen forman»
Constatem que Soler no jutja la perífrasi, peró en canvi sí que podem dir que
per fer referir-s'hi es limita a fer-ho en una observació de tipus sociolingüístic: «en
el estilo familiar el pretérito perfecto (...) se expresa casi siempre (...) con el pretérito irregular del verbo anar seguido del infinitivo (...)». Tot i la toleráncia amb
qué presenta el pretérit perfet perifrástic, veiem que la manera de disposar les
dues formes de pretérit demostra la voluntat de relegar la perífrasi a un segon pla.
Efectivament, el fet de restringir la perífrasi en una «observació» i d'atribuir-li un
estil «familiar» situa el pretérit perfet perifrástic en un segon pla respecte a la forma simple.
Per la seva banda, Alabau i Sanromá omet el pretérit perfet perifrástic en el
seu treball gramatical publicat a Barcelona l'any 1862. En el Tratado teórico-práctico de la analogía que guarda el idioma francés con el catalán así con respecto á la
pronunciación como á la construcción de la frase, Alabau i Sanromá parla dels verbs
auxiliara AVOIR i PTRE peró no del verb ANAR. Tal com hem dit en referir-nos a Pers
i Ramona, l'omissió del pretérit perfet perifrástic per part d'Alabau i Sanromá revela la intenció de guiar els catalanoparlants vers un model lingüístic en qué la perífrasi en qüestió és absent.
Pel que fa als treballs d'Antoni de Bofarull, veiem com a Estudios, sistema gra12. SOLER, Gramática de la lengua menorquina, p. 17.
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matical y crestomatía de la lengua catalana (1864) demostra una clara preferencia
per la forma simple del pretérit perfet. En canvi, a la Gramática de la lengua catalana (1867), elaborada amb Adolf Blanch tres anys després, no fa distinció entre
les dues formes de pretérit perfet.
Com és sabut, Bofarull, juntament amb Ballot, fou un deis defensors més representatius dei «catalá literari o académic». Contráriament als pretesos gramátics
de la seva época, els quals tenien una minsa formació lingüística, els coneixements
gramaticals de Bofarull eren considerables. Dit aixó, va tenir una voluntat prescriptiva que queda ben palesa en la manera de tractar les formes de pretérit perfet. En el primer treball que hem citat, Estudios; sistema gramatical y crestomatía
de la lengua catalana (1864), Bofarull distingeix les formes simples i les formes perifrástiques dient:
«(...) pero en los tiempos modernos aquel tiempo simple casi desaparece por completo,
sobre todo en el lenguaje hablado, y se emplea constantemente el compuesto, siendo preciso para hacerlo, valerse, como auxiliar, del indicativo del verbo anar.»13

Sabent que en aquesta obra Bofarull es proposa guiar una elit inte•lectual a la
qual proposa una llengua model basada en la dels escriptors del segle xvii, és comprensible que deixi la perífrasi a un segon pla, tot justificant que només pertany al
llenguatge parlat. No obstant, a la Gramática de la lengua catalana elaborada al cap
de tres anys amb Adolf Blanch, observem un canvi d'actitud respecte a aquesta
perífrasi. Encara que Bofarull i Blanch no acceptin certes formes actuals, com per
exemple la deis articles, els autors d'aquesta gramática no fan cap diferéncia entre
la forma simple i la perífrasi del pretérit perfet. No només posen en para•lel les
conjugacions del paradigma simple i del paradigma perifrástic, sinó que expliciten
aquesta equivaléncia de la següent manera:
«Puede indiferentemente escribirse el prétérito perfecto del indicativo, simple, ó
compuesto con el auxiliar vaig, que es de uso mas general.»14

Podem interpretar el canvi d'actitud per part de Bofarull en Regir a la introducció de l'obra que els autors tenen la intenció d'abastar el máxim de públic. Referint-se a la seva gramática, diuen:
«Por fin dámosla en castellano para que de este modo sea fácil á todos los españoles
conocerla.»15
BOFARULL, Estudios, sistema gramatical y crestomatía de la lengua catalana, p. 93-94.
BOFARULL I BLANCH, Gramática de la lengua catalana, p. 32.
15. Ibidem,

p. 6.
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En aquest sentit podem afirmar que Bofarull s'allunya de Ballot el qual, com
ja hem dit, tracta diferentment les dues formes de pretérit perfet (hem vist que Ballot fa esment del pretérit perfet perifrástic en una nota a peu de página i que contextualitza aquesta perífrasi amb exemples propis de la vida quotidiana). Tot i
així, Bofarull i Blanch, conscients de contribuir a la «restauració» de la llengua catalana, assenyalen que no s'adhereixen a la tendencia del «catalá que ara es parla»:
«No pretendemos tampoco que sea la nuestra, gramática de la lengua catalana segun
ahora se habla, pues sobre que en ningún tiempo y en ningún país se ha hablado generalmente como se ha escrito ó perorado, no nos hallamos en el caso de tomar mas del lenguaje comun que del literario, ya que de restauración y de perfeccionamiento se trata.»16

Per tant, podem concloure que en aquest darrer treball Bofarull i Blanch miren de trobar una solució intermedia que els permeti co•aborar a la restauració de
la llengua bo i adregant-se a un públic més ampli que quan Bofarull va publicar el
treball de l'any 1864.
Gairehé a la darreria del segle xix, constatem que els gramátics continuen privilegiant el pretérit perfet simple en detriment de la forma perifrástica. És el cas
d'Ignasi Ferrer i Carrió i de Jaume Nonell i Mas. Pel que fa a Ferrer i Carrió, observem a la Gramática de la llengua catalana segons los principis que t'O °.rman la
gramática histórica (1896) que l'autor té preferéncia del pretérit perfet simple. Distingeix tres temps perfets: el perfet simple («senzill»), cantí, cantares..., el perfet
compost, he cantat, has cantat..., i el perfet anterior, haguí cantat, hagueres cantat...
També esmenta el pretérit perfet perifrástic com a variant del pretérit perfet «senzill» en forma d'observació:
«Observació. — Aquesta forma [cantí, cantares...] en lo llenguatge comú no s'usa gayre y en cambi s'usa la forma composta següent: vaig cantar, vas cantar, va cantar, várem
cantar, váreu cantar, varen cantar.»17

Ferrer i Carrió, que ja havia publicat una Gramática catalana (1874) i una Gramática histórica de las lenguas castellana y catalana (1884), a la seva nova gramática de 1896 intenta compaginar una actitud descriptiva referent a l'evolució de la
llengua amb una actitud prescriptiva. La manera que té de presentar les formes de
pretérit perfet revela una preferéncia pel paradigma sintétic, la qual cosa s'explica per la seva voluntat alhora historicista. Llegint la gramática histórica de 1884
Ibidem, p. 6.
FERRER 1 CARRIÓ,

tica histórica.

Gramática de la llengua catalana segons los principis que informan la gramá-
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ens adonem que l'autor havia omés el pretérit perfet perifrástic, mentre que les
formes cantí, cantares... havien estat presentades i explicades en termes d'evolució
de la llengua. Es veu ciar que l'aparició del pretérit perfet perifrástic no era previsible des d'un punt de vista de l'evolució de la llengua i que, per tant, aquesta
construcció no té res a veure amb les formes pretérites provinents del llatí. Sigui
com sigui, en el darrer treball que data de 1896, Ferrer i Carrió demostra que prefereix les formes simples de pretérit perfet pel sol fet de limitar-se a una observació en la qual no dóna cap mena d'explicació sobre aquesta perífrasi.
Per últim, observem que a la Gramatica de la Llengua catalana (1898) Jaume
Nonell i Mas es refereix a la perífrasi en qüestió i la qualifica de forma «vulgar».
La clara voluntat preceptiva d'aquest gramátic, així com la seva preocupació per
la correcció (segons ell «la Gramatica Catalana es l'art de parlar y escriure el catalá corréctament; co es, conforme als que menor lo parlen e escriuen»),' són dos
aspectes que queden palesos en la manera de tractar les dues formes de pretérit
perfet. Així doncs, Nonell distingeix dues formes, una de «literária» —o simplei una altra de «vulgar» —o periférica.
Sabent que per a Nonell la finalitat de la seva obra és «completar la conexénÇa
que de la nostra gramática més o menos ja posseéxen els desitjosos de parlar y escriure ab tota la correcció que sia possible», l'adjectiu «vulgar» que qualifica el
pretérit perfet perifrástic indica que s'ha d'evitar aquesta perífrasi. És evident que
a l'época de Nonell la paraula «vulgar» ja no té res a veure amb el concepte de vulgaris eloquentia que serveix per diferenciar les llengües vernacles del llatí.
Així doncs, comprovem que els partidaris del «catalá literari» no conceben el
pretérit perfet perifrástic com una forma digna del que ha de ser el seu model lingüístic. Hem vist que la desqualificació d'aquesta perífrasi s'obté de diferente maneres: o bé reduint-la a una nota a peu de página o a una simple observació; o bé
tractant-la com una forma familiar a través deis exemples o atribuint-li l'adverbi
«familiarment»; o bé considerant-la una forma «vulgar» o fins i tot un «idiotisme»
de la llengua catalana. També hem pogut comprovar que l'omissió d'aquesta perífrasi demostrava una preferéncia per la forma simple i que, en definitiva, contribuia a la desqualificació de la perífrasi de pretérit perfet.
D'altra banda hem vist, al comenoment de la nostra exposició, que alguns
contemporanis deis que desqualifiquen el pretérit perfet perifrástic no fan aquesta discriminació entre formes simples i perifrástiques. És més, fins i tot hem esmentat casos en qué s'afavoreix la forma perifrástica en detriment de la forma simple. Podem dir, doncs, que al llarg del segle xix apareix un reguitzell de treballs
18. NONELL I MAS,
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gramaticals de tipus prescriptiu en qué el pretérit perfet perifrástic és objecte d'estudi. Amb la ferma convicció de contribuir a la «restauració» de la llengua catalana, els autors d'aquests treballs cristal•itzen la seva pertinenÇa a una de les dues
tendéncies segons la manera de tractar aquesta perífrasi, i observem que són més
nombrosos els que la condemnen explícitament o implícitament que els que la
presenten sense fer-ne un judici de valor negatiu.
Ara bé, aquestes reprovacions contra el pretérit perfet perifrástic no constitueixen un fenomen exclusiu del segle xix. Tot i que aquí només ens ocupem del
segle xix, és important recordar que ja observem la desqualificació d'aquesta perífrasi a l'edat mitjana, tant en la tradició trobadoresca com fora d'aquesta tradició. Efectivament, a les Leys d'Amors i al Torcimany el pretérit perfet perifrástic
apareix com un «pedal». D'altra banda, les Regles de esquivar vocables o mots
grossers o pagesívols proscriuen rigorosament aquesta perífrasi. Ullastra, per la
seva banda, també desqualifica el pretérit perfet perifrástic tot tractant-lo de
«vici». Ara peró, al segle xix, els treballs gramaticals proliferen i alhora també
proliferen les reprovacions contra el pretérit perfet perifrástic.
No insistirem en el desenvolupament i l'extensió del pretérit perfet perifrástic
tant escrit com oral. En qualsevol cas, les nombroses condemnacions que aquesta
perífrasi rep per part dels gramátics del segle xix no van impedir-ne el desenvolupament. Ben al contrari. Tot i que els treballs prescriptius del segle xIx, als quals
hem fet referéncia, van ser impresos, l'impacte d'aquests treballs va ser molt escás
per no dir nul. Malgrat l'existéncia d'institucions com els Jocs Florals o la Reial
Académia de Bones Lletres, l'abséncia d'un projecte polític que mirés de promoure la llengua catalana impedia que el model lingüístic proposat pels gramátics a•udits pogués tenir una incidéncia en la societat del segle xIx. De fet, només els cerdes d'inte•lectuals tenien accés a la coneixenga d'aquests treballs prescriptius.
La proposta normativa de Ballot, i concretament la manera de tractar el pretérit perfet perifrástic, tenia un públic potencial molt més ampli respecte al d'Ullastra, ja que, contráriament a la gramática d'Ullastra, la de Ballot fou impresa. A
més, la gramática d'aquest darrer no requería coneixements de llatí, la qual cosa
en facilitava l'accés. Tanmateix, la inexisténcia d'un projecte polític restringía
l'impacte de l'obra de Ballot. El mateix podem dir en referir-nos a l'obra de Pers
i Ramona. Encara que aquest gramátic tingués una voluntat pedagógica que es reflectia en els equivalente que donava en castellá, l'impacte de la seva norma prescriptiva només podia ser molt limitat. Pel que fa a Puiggarí, hem vist que s'adregava als francesos obligats a conéixer el catalá, als lingüistes i als amants de
llengües romanes, amb la qual cosa ell mateix limitava la incidéncia de la seva
obra. juli Soler, que considerava el menorquí una llengua independent del catalá,
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s'adrelava únicament a la població menorquina i, per tant, el seu públic potencial
quedava ben reduit. L'obra d'Alabau i Sanromá també tenia un públic potencial
molt limitat, ja que requería el coneixement no només del castellá i el catalá sinó
també del francés. Pel que fa al treball de Bofarull en qué relega el pretérit perfet
perifrástic al llenguatge parlat, només amb el títol, Estudios, sistema gramatical y
crestomatía de la lengua catalana, ja veiem que es dirigia a un públic
tuals. L'obra de Ferrer i Carrió tampoc no podia tenir un gran abast pel seu carácter historicista. I per últim, direm que Nonell i Mas escrivia literalment que s'adreÇava als «desitjosos de parlar y escriure ab tota la correcció que sia possible»,
raó per la qual el seu públic ja quedava ben dehmitat.
Sigui com sigui, la incidéncia de les reprovacions que el pretérit perfet perifrástic va patir al llarg del segle xix va ser molt escassa, si no nul•a. La prova
d'aixó és el desenvolupament que aquesta perífrasi ha conegut fins als nostres dies
tot i els intents de desprestigi que encara podem observar en el segle xx. Es veu
ciar que aquest tipus d'explícació no pretén contradir explicacions de tipus sistemátic com les que donen altres estudiosos del tema. Senzillament, es tracta d'una aportació que intenta demostrar que, malgrat les nombroses desqualificacions
sofertes pel pretérit perfet perifrástic durant el segle xix, aquesta perífrasi no ha
deixat d'estendre's en la llengua catalana fins als nostres dies.
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