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El complement directe i el complement indirecte 

El complement directe 

Els verbs intransitius no necessiten cap complement per expressar tot el seu significat. 
 
 El gat dorm. 
 Els nens riuen. 

Però hi ha determinats verbs que per tenir un significat complet necessiten ésser 

complementats per un  complement directe  (CD). Són els  verbs transitius. En són 

exemples els verbs donar,  portar  i  voler, fixa’t que  necessiten un complement per 

expressar la persona o la cosa donada, portada o  volguda. Aquest és el  complement 
directe (CD). 

 
 Dóna el llibre a la bibliotecària. 
 En Dídac porta ulleres. 
 La Joana vol un jersei nou. 

El CD és aquella part de l’oració en què recau directament el fet, l’activitat, l’acció, etc. 

que expressa el verb. (El CD respon al què? del verb). 

El CD es reconeix perquè no pot ser elidit en l’oració si no  se substitueix pel pronom 

corresponent: 

           

  En Pere s’està menjant (?). 

            En Pere se n’està menjant una. 

La qual cosa no passa amb el subjecte de l’oració, que elidit sense haver de ser substituït 

per un pronom: 

            

 (En Pere) S’està menjant una truita. 
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En català es relaciona amb el verb quasi sempre directament, és a dir, sense necessitat de 

cap preposició d’enllaç. Per tant, davant el CD generalment no hi haurà la preposició a. 

Jo saludo la Marta. 
He avisat la teva germana. 
He ajudat el meu amic. 
La mare ha banyat la nena petita. 

Excepte: 
– Quan és un pronom personal tònic: T’he vist a tu. 
– En oracions recíproques: Es miraven l’un a l’altre. 

– Opcionalment, davant els pronoms tots, totes, tothom i ningú: Avui he vist (a) tothom. 

El CD pot ser determinat, indeterminat o neutre. 

- Determinat: quan és un sintagma nominal presentat  per un article, un determinant 

demostratiu (aquest, aquell i aqueix) o un possessiu (meu, teu seu…). Se substitueix pels 

pronoms febles el, la, els, les 
 
 Vol el patinet  El vol. 
 Agafa aquesta pilota. Agafa-la. 
 Porta els meus patins. Els porta. 
 Torna les claus. Les torna. 

- Indeterminat: quan és un SN presentat per un determinant indefinit, un quantitatiu o 

sense determinant. Se substitueix pel pronom feble en. 
 
 Conta una història. En conta una. 
 Comprarem tres llibres. En comprarem tres. 
 Menja pa. En menja. 

- Neutre: quan és el pronom demostratiu això, allò o una oració, generalment introduïda 

per que. Se substitueix pel pronom feble ho. 
 
 Vol això. Ho vol. 
 Porta allò. Ho porta. 
 Diu que no vindrà. Ho diu. 

�2



Com reconec un CD? 

El CD d’una oració es converteix en el subjecte quan la passem a passiva. 
 
 El Ramon porta les claus –> Les claus són portades pel Ramon. 
 Els nens construeixen  un castell de sorra. –> Un castell de sorra  és construït pels 

nens. 
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El complement indirecte 

Complementa el verb i el complement directe alhora. Normalment, en una frase sense 

CD tampoc no hi ha CI. 

El CI s’introdueix per les preposicions a o per a. 
 
 Porto flors a l’àvia. 
 Preparo un pastís per a la Mercè. 

Se substitueix pel pronom feble  li en la 3a persona del singular  i els en la 3a persona 

del plural. 
 
 Dedico la cançó a la meva estimada. Li dedico la cançó. (singular) 
 Dedico la cançó als meus admiradors. Els dedico la cançó. (plural) 
 
* És incorrecta la forma del plural lis. 
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