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ESQUEMA sobre el SINTAGMA VERBAL i el COMPLEMENTS VERBALS 

Sintagma verbali 

a. Tipus de verbs segons la seva relació amb els complements: 

Transitius. Porten un CD obligatori (pintar, retallar, cuinar), tret de 

l’ús absolut (Aquest nen menja molt bé. El  Pol llegeix cada dia.) 

Atenció! Interessar és transitiu (Aquest tema interessa el teu 

company. L’interessa) 

i. Intransitius (no porten CD). Viure, entrar, sortir 

Atenció! telefonar i trucar  són intransitius (Telefona a la Noa. 

Telefona-liii. Truca a la Ximena. Truca-li. 

ii. Atributius (ser, estar i semblar). Porten un atribut com a 

complement. 

La millor solució és aquesta.. 

Atenció! Ser i estar  no són sempre atributius. 

iii. Reflexius: Qui fa l’acció i qui la rep és el mateix. 

L’Arnau es pentina.iii 

iv. Pronominals: Són intransitius  (es cansa, s’adorm, es baralla) i el 

pronom no fa cap funció. 

v. Recíprocs:expressen una acció fetai rebuda per ambdós subjectes. El 

Bruc i la l’Ona s’estimen. 

 

Complements verbals 

b. Complement  directe. CD 

i. Hi ha tres tipus de CD segons el tipus de SN que el forma (definit, 

indefinit i neutre). EL tipus de SN determina el pronom emprat. 

1. SN indefinit: EN habitualment només substitueix el nucli. Si hi 

ha un adjectiu, es deixa, però s’hi incorpora la preposició de.  

He trobat quatre jerseis blancs. N’he trobat quatre de 

blancs. 

2. SN definit (article determinat, possessiu i demostratiu)EL, LA, 

ELS, LES 

3. Oració subordinada substantiva/això/allò:  HO 
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ii. El CD no porta mai la preposició A. En castellà sí que en porta si és de 

persona. 

Hem vist la Maria. / Hemos visto a María. 

c. Complement indirecte 

i. El pronom de CI no indica mai gènere. Tant és si l’antecedent és 

femení com masculí. 

Ha regalat una bicileta a la Georgina /al Josep. Li ha regalat una 

bicicleta. 

Fixem-nos en el cas del plural. 

Va regalar  una bicicleta als fills/ a les filles. Els va regalar una 

bicicleta. Va regalar-los una bicicleta. 

ii. El pronom LI no s’apostrofa mai. Li enviava petons. 

iii. En contacte amb EL, LA, ELS, LES,  es converteix en HI. 

 

d. Complement de règim verbal. CRV. (o complement preposicional) 

i. Encapçalats per una preposició (determinada pel verb).  

ii. La preposició determina l’ús d’un  pronom o un altre:  

Preposició de : pronom EN 

 Parlarà de les solucions.  S’entossudeix en la mateixa 

idea. 

Altres preposicions: pronom HI 

 Es nega a presentar-se al despatx. S’hi nega. 

iii. Estructura possible del CRV: 

1. S preposicional 

2. Oració d’infiniitiu. En aquest casl, la preposició només pot ser 

A o DE. 

3. Oració completiva amb la conjunció QUE. En aquest cas, la 

preposició CAU. A l’hora de fer la substitució, cal tenir en 

compte la preposició que duria si hi hagués un SN. 

Parla del temps. Parla d’anar-hi. Parla que hi haurà eleccions. 

En parla 
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e. Complement circumstancial. CC 

i. Molts complements circumstancials no es poden substituir. 

ii. CCManera: se substitueixen per HI 

iii. CC de Lloc: la substitució depèn de la preposició. 

1. De: EN Ve de Barcelona. En ve. 

2. Altres: HI  Aniré a Moià. Hi aniré. 

f. Complement atributiu 

Amb els verbs ser, estar i semblar. 

Substitució: HO . Està força tranquil. Ho està. 

           EL, LA, ELS, LES (si és un SN definit). La Teresa és la meva 

germana. La Teresa l’és. 

           EN. En alguns casos per remarcar la quantitat. N’està força, de 

tranquil·la. 

g. Complement predicatiu  

Pronoms: HI  Arriba cansada. Fes la xocolata espessa. El prenen per babau. 

L’hi prenen. 

Altres casos: Ell es diu Miquel. Ell se’n diu. S’ha fet monjo. Se n’ha fet 

 

Pronoms sense funció sintàctica 

Segons la norma general, tots els pronoms tenen el seu antecedent, que és el sintagma 

que substitueixen. Hi ha, però, alguns pronoms que no tenen antecedent, és a dir, no 

substitueixen cap sintagma. 

1. Verbs pronominals: es queixa, s’absté, s’adona, etc.  

a. Atenció amb: pujar, baixar, callar, venir, creure  no són pronominals. En 

canvi, en castellà, sí (subirse, bajarse, callarse, venirse, creerse: me subo, 

pujo; se baja, baixa; cállate, calla) 

2. HI: veure-hi, sentir-hi, tocar-hi 

Aquests verbs són habitualment transitius, però quan van acompanyats del 

pronom HI són intransitius i el seu sentit canvia. 

Veu els núvols des del balcó.  La Mariona no hi veu bé. 

3. ES + EN: anar-se’n, sortir-se’n, tornar-se’n. Se’n va. Se n’ha anat. 

4. HAVER-HI:  El verb haver-hi sempre va amb el pronom, però no fa cap funció sintàctica. Sempre en 

singular, perquè forma part d’una oració impersonal. 
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Hi haurà, hi ha, hi havia 

 

Posició i ortografia dels pronoms febles 

Si hi ha més d’un pronom feble, van sempre junts, davant o darrere el verb, segons el 

tipus de verb. 

Posició? 

 Habitualment, davant del verb 

 Si el verb és un infinitiu, un gerundi, darrere. 

 Si el verb és un passat perifàstic o hi ha una perífrasi amb infinitiu o amb gerundi, 

davant o darrere 

Ordre: CI + CD (tret del cas següent) 

LI + el/la/els/les =  el/la/els/les +HI   (CD+CI) 

 

 Ortografia dels pronoms febles 

No s’apostrofen mai: LI,  US, HO,  HI, combinació SE US. 

LA: no s’apostrofa davant de I / U àtones (com l’article). La hiponitzà ràpidament. La 

humanitza. 

El pronom se situa tan a la dreta com es pugui. 

 S’anima de seguida. S’ho imagina. Se’n va. Se n’ha anat. 

 Me’l dóna. Me l’ha donat. 

SI el verb comença amb s es manté la forma plena al davat.  

 Se situa. Es busca. 

 

 ELS (CD i CI) 
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Els pronoms EM, ENS, ET, US,  ELS,  tant poden representar un CD com un CI. 

Llavors, com els distingim?  

Passem el complement a singular.  

Si és directe es convertirà en LA / EL 

Si és indirecte es convertirà en LI 

Els repartiré les entrades. ----------Li repartiré les entrades (CI) 

 Et buscarà de seguida ______ La buscarà de seguida (CD) 

 Ens pagarà el telecabina_______ Li pagarà el telecabina (CI) 

 Us estima _________ L’estima  (CD) 

 

 

 COMBINACIONS DE DIRECTE I INDIRECTE (veure quadre de la pàgina 85 

de Teide) 

EL, LA, ELS, LES + LI:          L’HI, LA HI, ELS HI, LES HI 

EN + LI:  LI’N 

Cal anar en compte perquè amb el pronom EN no hi ha canvi. Expressions com   

 Donaré bastonets al nen. *N’hi donaré   són incorrectes. Cal fer *Li’n donaré. 

 

 

 

 

 

 LI /L’HI 
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Com podem saber si hem d’escriure LI o L’HI? 

1. Identifiquem els elements substituïts (els antecedents) 

a. L’hi regalarem (el gos, a la Pepa) 

b. Li regalarem el gos (a la Pepa) 

2. Canviem la persona del pronom 

a. Te’l regalarem (el gos, a tu) 

b. Et regalaré el gos (a tu) 

 ELS / ELS HI 

1. Identifiquem els elements substituïts.  

a. ELS: substitueix un sol complement.     Els pintaré (els calaixos) 

b. ELS HI : substitueix dos complements . Els hi donaré (els papers, al noi) 

2. Canviem la persona (commutació) 

a. Els faré un regal. Li faré un regal. 

b. Els hi donaré (els papers, al noi) . Les hi donaré (les sabates, al noi) 

c. Els hi acompanyaré (els nens, al parc). Les hi acompanyaré (les nenes, al 

parc), T’hi acompanyaré (a tu, al parc) 

Pronom EN 

El pronom EN pot substituir diferents complements verbals (CD indefinit, Atribut 

indefinit,  CRV, CClloc, algun predicatiu) però també pot substituir algun subjecte, de 

manera execepcional. 

Arriben vaixells. N’arriben 

 FORMES INCORRECTES *S’HO, *SE’L, en lloc de L’HI  

Castellà 
 

Català Incorrecte 

Se lo dará 
Quería llevárselo 
Dásela 

L’hi donarà 
Volia portar-l’hi 
Dóna-la-hi. Dóna-l’hi. 
Dóna’ls-hi 

*Se’l    *S’ho 
*se la 
 

 

Combinacions impossibles 
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Activitats en oracions 

http://www.xtec.cat/~aribas4/llengua/pronoms%20febles/teoria.htm 

 

                                                           
i
 http://salc.upf.edu/gl/salc/3/32/324/3241/324115/tms15052.htm 
 
ii
 Telefonar: és transitiu en el cas de Telefonar una notícia. 

iii
 Reflexius de participació: Ell es beu un cacaolat.Es fa un bon esmorzar. L’acció repercuteix, també, en el subjecte. 

http://www.xtec.cat/~aribas4/llengua/pronoms%20febles/teoria.htm
http://salc.upf.edu/gl/salc/3/32/324/3241/324115/tms15052.htm

