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PERÍFRASIS VERBALS 

 

 

 

Verb 
conjugat 

infinitiu 

gerundi  

participi 

Perífrasi 
verbal 

• (nosaltres) Haurem de comprar el 
diari. 

• (nosotros) Tendremos que comprar 
el periódico. 

Verb 

+ 

infinitiu 

• (Ell) Està dormint al sofà. 

 

• (Él)  Está durmiendo en el sofá. 

Verb + 
gerundi 

 

• (Yo) Llevo leídas dos novelas. 

 

• (Jo) Tinc enllestida la feina. 
Verb + 

participi 
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1. PERÍFRASIS D’INFINITIU 

 

Cal evitar: 

Emprar el verb deure per indicar obligació. 

L’expressió *tenir que + infinitiu 

L’expressió *Hi ha que... 

 

 

 

Obligació 

He d'anar a la plaça. 

Cal anar d'hora.  

Tengo que ir a la plaza. 

He de ir a la plaza. 

Debo limpiar el coche ahora. 
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Per indicar la probabilitat cal evitar construccions en futur 

amb altres verbs. 

Será verdad. Deu ser veritat (* Serà veritat) 

 

Probabilitat 

Deuen  ser les tres. 

 Deben de ser. 

Viene a costar cinco euros . 

 

Possibilitat 

Puc  fer el dinar. 

Puedo  hacer la cena. 
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Freqüència 

Sol  cantar a la dutxa 

 

Suele  cantar en la ducha. 

 

Inici  ( o incoatives) 

Començaré a fer el dinar. 

Es posa a ploure 
 

Empiezo a hacer la cena. 

Se echó a llorar. 

Rompió a correr. 

Se pondrá a llover. 
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Per indicar la imminència a partir del present no 

podem fer servir l’estructura amb el verb anar. Hem 

de fer servir el verb en futur amb l’adverbi ara. 

Ara sortirem. 

 

 

Immiència: a punt d'iniciar l'acció (o 
ingresivas) 

Anava a sortir quan vaig veure que 
plovia. (només en passat) 

Estic a punt de sortir cap a casa. 

Iba a salir cuando sonó el teléfono. 

Estoy a punto de salir. 

D'acabament (terminativas) 

Acaba  de dir la veritat. 

Acaba de  decir la verdad. 

Terminó de lavar la ropa . 
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No totes les gramàtiques consideren aquesta 

estructura amb el verb voler una perífrasi verbal. De 

fet, el verb en infinitiu es pot pronominalitzar (Vull 

descansar una estona. Ho vull.), cosa que faria pensar 

que no ho és. 

Repetició  o reiterativa 

Tornarà  a ploure. 

 

 

Volverá a llover. 

 

 

Intencionalitat 

Vull  descansar  una estona. 
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Altres: 

Aproximatiu: venir a+ inf:  Ve a ser el mateix. 

Ponderatiu: arribar a + inf. Ha arribat a convèncer-los. 

 

2. PERÍFRASIS DE GERUNDI 
 

 

 

  

De continuïtat  / Durativas 

Estic fent plans. 

Anava fent com podia. 

Continua dibuixant a les parets. 

Estoy haciendo planes. 

Sigue  hablando por teléfono. 

Viene  cantando. 
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3. PERÍFRASIS de PARTICIPI 
 

 

 

 

 

 

 

 

De resultat, de conseqüència 
(indiquen acabament o resultat 

final) 

 

Tinc feta tota la feina. 

Va quedar tot fet. 

Ha deixat el dinar acabat. 

 

Tengo hechas las actividades. 

Llevo  leídos dos discursos. 


