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L’atribut i el complement predicatiu 

L’atribut

L'atribut  és el complement introduït pels verbs  ser, estar,  semblar i parèixer. Aquests 

verbs s’anomenen verbs copulatius perquè tenen poc contingut semàntic i fan de nexe 

(lligam o còpula) entre el subjecte i el complement. Els verbs copulatius no duen CD, sinó 

un atribut. 

Les estructures que poden fer d'atribut són: 

L’atribut complementa el verb i a la vegada es refereix al subjecte, amb el qual concorda 

en gènere i nombre quan és un adjectiu: 

 L’al·lota de la darrera fila és simpàtica.   
 Els professors de català són simpàtics. 

Per identificar-lo, podem fem la pregunta com? o què? als verbs copulatius i la resposta 

serà l’atribut. 

Pronominalització 
 
Cal tenir en compte si l’atribut és determinat o indeterminat: 

- Determinat: va introduït per un article determinat (el, la, els, les) o un demostratiu 

(aquest, aquella…) i el pronom que el substitueix és el, la, els, les (i variants). 

Atribut Exemples
un nom Na Victòria i en Pere seran pares.

un pronom El culpable pareix ell.
un adjectiu Na Margalida està malalta.

un sintagma nominal Aquesta escultura sembla una gran obra 
d'art.

un sintagma preposicional La meva germana és del Barça.

�1



 Na Joana és la millor cap. Na Joana l'és.  

 Van ser els millors dies de l’estiu. Els van ser. 

 Són els teus llibres? Sí, que els són. 

- Indeterminat: no duu cap element que el determini (ni un article determinat, ni un 

demostratiu) i el substituïm per ho. 

 Sembla una alumna excel·lent. Ho sembla.  

 En Jeroni és metge. En Jeroni ho és. 

 L’ordinador està apagat. L’ordinador ho està. 

- Si volem emfasitzar l'atribut, és a dir, ressaltar allò que diem del subjecte, el substituïm 

pel pronom en  i repetim l'atribut  introduint-lo amb la preposició de  i separat per 
una coma de la resta de la frase. 

 Que n'ets, de maca. 
 Sí, que n’és de llesta, aquesta amiga teva! 

El complement predicatiu

El  predicatiu  complementa alhora el verb i el subjecte de la frase, o bé el verb i el 
complement directe. Si és un adjectiu, aquest complement concorda amb el subjecte o 
amb el complement directe en gènere i nombre. 

Na Francina va arribar a casa cansada. 
subjecte        c. predicatiu 

Els alumnes troben la lliçó difícil .  
    CD     c. predicatiu 

El complement predicatiu es pot trobar en les estructures següents: 

Predicatiu Exemples
un adjectiu Els corredors van arribar cansats a la 

meta.
un sintagma nominal L'Anna l'han nomenada presidenta del 

club.
un sintagma preposicional Li han fet la foto de perfil.
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Semblances del CPred amb altres complements amb els quals no s’ha de confondre 

A. El CPred té moltes semblances amb l’atribut: 

 – La llet s’ha tornat agra. [CPred] –> verb predicatiu. 

 – La llet era agra. [CAtr] –> verb copulatiu. 

B. Des del punt de vista del sentit, s’assembla al CC de mode: 

 – L’al·lota caminava tranquil·la. [CPred] –> funció adjectiva. 

 – L’al·lota caminava tranquil·lament. [CC mode] –> funció adverbial. 

 – Els al·lots van arribar cansats. [CPred] –> funció adjectiva. 

 – Els al·lots van arribar cantant. [CC mode] –> funció adverbial. 

 * Recorda que el complement predicatiu concorda en gènere i nombre amb el 
subjecte o amb el complement directe al qual acompanya, mentre que un complement 
circumstancial no pot concordar.  

Pronominalització 

- La majoria dels verbs predicatius com trobar-se, presentar-se, tornar-se... substitueixen 
el complement pel pronom hi: 

 En Joan s'ha tornat molt feiner. En Joan s'hi ha tornat. 

- Però el complement predicatiu dels verbs  fer-se,  dir-se,  elegir  i  nomenar  se 
substitueix per en: 

 T'has fet mal? Te n'has fet? 

- Si volem emfasitzar el que expressa el predicatiu, el substituïm per en  i repetim el 
complement, precedit de la preposició de i separat per una coma de la resta de la 
frase: 

 En Joan en va molt, de brut.
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