NIVELL C2

complements verbals
0. El subjecte (S) sempre concorda en nombre amb el verb:
- M’agrada la xocolata
CD? S?

*M’agraden la xocolata
Canvi de nombre del verb =
O incorrecta

ok

M’agraden les llaminadures

El sintagma que ha de canviar de
de nombre quan canviem el verb = S

COMPLEMENTS DEL VERB
1. complement directe (CD)
- lligat estretament amb el significat del verb, el completa informant-nos de quin element
queda modificat fruit de l’acció del S + el verb: si diem “vendre”, és l’element venut; si
diem “escriure”, és l’element escrit; si diem “saludar”, és l’element saludat; si diem
“convidar”, és l’element convidat
- la seva posició natural és al costat del verb i s’hi uneix sense cap preposició
Ex. He venut totes les flors / Ja ha escrit tres llibres / Aquest matí he saludat la Teresa /
Avui he convidat les teves veïnes a sopar

2. complement indirecte (CI)
- lligat al significat del verb, ens informa de l’ésser animat beneficiari o receptor de l’acció
que descriu el verb (rep el CD)
- la seva posició natural és després del CD i va sempre introduït per les preposicions A o
PER A
Ex. Han portat un paquet per a tu / Entregueu les claus al recepcionista

3. complement circumstancial (CC)
- aporta informació complementària i no té relació directa amb el verb sinó amb tota la
frase (temps, manera, companyia, lloc, instrument...)
- sol anar introduït amb preposició (excepte quan és representat per un adverbi de
manera) i es pot trobar en posició inicial o final
Ex. La meva mare compra el peix al mercat / En Pep estudia a la tarda / Viu amb en
Manel / En aquest restaurant donen tres plats / Cada dia corre / S’explica molt malament

4. complement preposicional regit (o de règim verbal) (CPR o CRV)
- el demana o regeix el verb i sempre va introduït amb preposició (a, en, amb, de, per)
- d’alguna manera ocupa el lloc del CD i, excepte en algun cas, en bloqueja l’aparició
Ex. Tothom ha contribuït a la causa / No s’adonen de res / Pensa en mi! / Ningú s’avé
amb aquell cridaner / Està preocupada pel resultat de l’examen
Ex. cd+cpr:

El jutge va absoldre l’acusat dels fets que li imputaven
Van obligar els nens a netejar l’aula
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5. complement predicatiu (CP)
- afecta a l’hora al verb + al S o al CD amb els quals concorda en gènere i nombre
- es pot confondre amb un CC de manera, però a diferència d’aquest sempre el
representa un adjectiu
Ex. En Joan camina lent – La Joana camina lenta ≠En Joan camina lentament
CP
CP
CC manera
S’han comprat un cotxe ràpid – S’han trobat una moto ràpida ≠S’han comprat una
CP
CP
moto ràpidament.
CC manera
6. atribut (At.)
- És el complement dels verbs atributius ser, estar o semblar
- Concorda en gènere i nombre amb el subjecte
Ex. En Toni és un bon amic / L’Antònia és una bona amiga
Els gossets estan esverats / Les gossetes estan esverades
El director sembla prou trempat / La directora sembla prou trempada

A banda hi ha complements del nom (CN): taula de fusta / un llibre que es publicarà aviat
i de l’adjectiu (C Adj.): feliç de veure’t / encantat de conèixer-te / boig per tu...
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