Quadre de la complementació verbal
Naturalesa

Atribut

Reconeixement

Relació formal V - CV

Substitució pronominal

Remarques

El, la, els, les: substantiu
determinat

Quan és un adjectiu o un
participi, concorda en gènere i
S'adjunta a verbs copulatius
nombre amb el subjecte.
(ser, estar, semblar).

Ho: substantiu indeterminat,
adjectiu, oració.

Assenyala una qualitat.
En: per emfatitzar
El
CD
s'introdueix
amb
El, la, els, les: substantiu
preposició quan és representat
determinat
per un pronom personal tònic.

Complement directe

El CD és la cosa feta, vista,
El CD s'introdueix sense
demanada.
És una extensió del significat
preposició (a excepció dels En: substantiu indeterminat o
Opcionalment
davant
els
verbal.
casos
indicats
a
les determinat
per
indefinit,
En molts casos, el CD admet
pronoms tots, tothom, ningú;
remarques).
quantitatiu o numeral
la transformació passiva.
en l'expressió l'un a l'altre; en
casos d'ambigüitat; davant
Ho: això, allò, oració
d'infinitiu
És el destinatari, el receptor de

Complement indirecte l'acció verbal.

Complement de règim
verbal

Complementa
verbs
demanen destinatari.

que

Sol fer referència a éssers
animats.

El CI s'introdueix sempre amb
les preposicions a o per a.

Li: singular (masculí o femení)
Els: plural (masculí o femení)

Canvi
i
caiguda
En: CRV introduït per la
És una extensió del significat
preposicions:
Cal fixar-se en la naturalesa El CRV s'introdueix amb la preposició de
verbal. El verb exigeix una
del verb, per veure si necessita preposició
que
el
verb
preposició per relacionar-se
a/de + infinitiu
una preposició.
demana: a, de, en, amb, per. Hi: CRV introduït per qualsevol
amb el seu complement.
altra preposició
Ø + que

Complement predicatiu

És un complement de doble
atribució,
és
a
dir,
El CPred concorda amb el
complementa el verb i el
subjecte o el CD.
subjecte o el complement
directe.

Complement
circumstancial

Complementen el verb o tota Indiquen les circumstàncies de
l'oració.
l'acció: lloc, temps, manera...

de

Hi
En: amb els verbs dir-se, ferse
Hi: CC de mode i CC de lloc o
de direcció
En: CC d'origen
Quadre adaptat de N. Martín et al., Llengua catalana i literatura, ed. Cruïlla

