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EL COMPLEMENT PREDICATIU
1.

Característiques del complement predicatiu:

1.1 És el complement que acompanya els verbs predicatius, com: dir-se, tornar-se, fer-se,
nomenar…
1.2 És un complement DOBLE: és a dir que complementa el verb i un altre element de
l’oració, que pot ser o bé el subjecte o bé el C.D.
2.

Estructures que poden fer de complement predicatiu:

2.1. Un adjectiu: La Maria es tornava vermella
2.2. Un S. N. : T’has fet soci del Blanes
2.3. Un pronom feble: S’hi tornava (La Maria es tornava vermella)
3.

Pronoms febles que poden fer funció de complement predicatiu:

Normalment

Si es vol emfasitzar

HI

Amb els verbs dir-se, fer-se, elegir, nomenar

EN (1)

EN (2)

(1) Igual que en cas de l’atribut, si volem posar èmfasi en el predicatiu, utilitzarem el
pronom EN i repetirem el predicatiu precedit de la preposició “de” i acompanyat d’un
quantitatiu: El gos va molt brut.
Sí que en va molt, de brut
(2) Amb els verbs dir-se, fer-se, elegir, nomenar, el predicatiu se substitueix pel pronom
EN:
Qui es diu Palmira? Jo me’n dic
T’has fet soci del Blanes? No, però me’n faré demà.
RECORDEM:
Verbs predicatius:
Verbs:
4.

trobar-se, presentar-se, tornar-se, quedar-se, anar, considerar....: HI
dir-se, fer-se, elegir, nomenar: EN

Remarques sobre el complement predicatiu. Hi ha dos tipus de complement predicatiu:

4.1. Quan funciona com un atribut, però apareix amb verbs com trobar-se, presentar-se,
tornar-se, quedar-se, anar, considerar, tractar, dir-se, fer-se, elegir, nomenar...
En aquests casos el predicatiu complementa el VERB i el SUBJECTE:
En Lluís es tornava vermell. S’HI tornava
En Lluís va brut: HI va.
4.2. Quan funciona com un circumstancial de manera, amb verbs transitius normals.
En aquests casos complementa el VERB i el CD:
En Pere duu les bosses buides: En Pere les hi duu
El pagès sembrava el blat espès. El pagès hi sembrava el blat
En Lluís porta la camisa bruta. En lluís hi porta la camisa
Tothom pren l’Antoni per boig: Tothom hi pren l’Antoni
COMPTE:
Diferències entre el CC de manera i el predicatiu:
* El predicatiu generalment és un adjectiu
* El CC mai no és un adjectiu. Sol ser un adverbi.

