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La preposició i el complement directe

Recordeu que, en català, generalment no hi ha

preposició entre el verb i el complement directe.

Avisaré la policia. (I no pas: Avisaré a la policia.)

L’alcalde saluda el senyor Milà. (I no pas: L’alcalde

saluda al senyor Milà.)

Va presentar la regidora. (I no pas: Va presentar a

la regidora.)

La tinenta d’alcalde va rebre el conseller. (I no pas:

La tinenta d’alcalde va rebre al conseller.)

En alguns casos, però, es pot posar la preposició a davant del complement directe, com en els següents

(entre d’altres):

1. Davant dels pronoms personals mi, tu, ell, ella, ells, elles, nosaltres, vosaltres, vós, vostè, vostès, si,

la preposició s’hi posa obligatòriament.

Us vam convidar a vosaltres.

Torna-li a ell.

2. S’admet la preposició davant dels pronoms tothom, ningú i tots.

Han saludat (a) tothom.

3. Davant un pronom relatiu o interrogatiu (qui, el qual, la qual, etc.) es pot posar la preposició. Si hi ha

ambigüitat, s’hi ha de posar.

El noi a qui estima la Maria és periodista. (El noi que estima la Maria és periodista és una frase

ambigua, no se sap qui estima a qui.)

A fi d’assegurar-vos que el complement és en efecte un complement directe i no un complement indirecte, aquí teniu dos truquets:

d’una banda, intenteu transformar la frase a veu passiva; i, de l’altra, proveu de posar el complement en femení singular i fer-ne la

substitució pronominal. Si podeu passar la frase a veu passiva i si el pronom que hi usaríeu és la, sens dubte es tracta d’un

complement directe.

Crida l’Oriol.

L’Oriol és cridat (per mi). [Oració passiva]

Crida la Maria. Crida-la. [CD en femení i substitució pel pronom feble la]

En canvi, si no podeu fer la transformació a veu passiva i el pronom amb què heu de substituir el complement és li, es tracta d’un

complement indirecte. En aquest cas, sí que s’ha de d’introduir amb les preposicions a o per a.

Vaig dir-ho a la responsable.

La responsable és dita... [La passiva no funciona]

Vaig dir-li-ho. [El pronom és li]
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La pregunta del mes

Quina frase és la correcta?

1. M’he fet un anàlisi.

2. M’he fet un anàlisis.

3. M’he fet una anàlisi.

4. M’he fet una anàlisis.

La forma correcta és anàlisi o anàlisis? Anàlisi és un mot femení o masculí (un anàlisi o una anàlisi)?

La resposta, com sempre, a La Píndola del mes que ve.

La resposta del mes passat

El mes passat us demanàvem que escollíssiu la forma correcta entre les següents:

1. període / periode

2. acne / acné

3. medul·la / mèdul·la / mèdula

4. textil / tèxtil

5. interval / intèrval

6. atmòsfera /atmosfera


