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EL COMPLEMENT DIRECTE 
 

El català té una classe de verbs, ben extensa, que anomenem verbs transitius (veure, 

avisar, cridar, acompanyar, conèixer, citar, escoltar, buscar, etc.), els quals necessiten un 

complement que en completi la significació. 

 

Al cap d’uns minuts l’home va avisar la policia 

                        la grua 

                        els bombers 

 

Aquest element adjunt rep el nom de complement directe (CD) i, llevat dels casos 

particulars a què ens referirem més avall, normalment es construeix sense preposició. A 

més, el CD de les oracions actives passa a ser el subjecte de les oracions passives. 

 

Els agents de policia van trobar l’arma sota el seient davanter del vehicle robat. 

          CD 

L’arma va ser trobada pels agents de policia sota el seient davanter del vehicle robat. 

subjecte 

 

Els agents de policia van trobar l’acusat intentant espanyar la porta del vehicle.  

           CD 

L’acusat va ser trobat pels agents de policia intentant espanyar la porta del vehicle. 

 subjecte 

 

Sovint, però, sobretot quan el complement directe és un ésser animat, tendim a intercalar 

la preposició a entre el verb i el complement, per influència del castellà o perquè el 

confonem amb el complement indirecte (CI), que completa el verb indicant qui és el 

destinatari o qui rep el dany o profit de l’acció. Així doncs, si el complement verbal és un 

CD no ha d’anar introduït per cap preposició, a diferència del CI, que sí que porta a. 

 

Ningú no va veure als acusats forçant la porta d’entrada de l’establiment. 

     els acusats (CD)  

 



Curs de llenguatge jurídic unitat 9  
 pàgina  2 

 

  
Servei Lingüístic de l’Àmbit Judicial criteris de redacció  

 

Va citar a la testimoni per al 27 d’octubre de 2017, a les 11.45 h. 

            la testimoni (CD) 

 

Per identificar com a directe un complement del verb podem fer les dues proves 

següents: 

 

1. Passem el complement al singular1 i comprovem quin és el pronom feble que el 

substitueix. 

 

� Si hem de fer servir el (i les seves altres formes l’, ‘l, -lo) o la (i les seves altres formes 

l’ i –la) es tracta d’un complement directe. Per tant, l’haurem d’escriure sense la 

preposició a. 

 

� Si, per contra, hem de fer servir li (invariable), és que es tracta d’un complement 

indirecte, i l’haurem d’escriure amb la preposició a. 

 

Apliquem-ho als exemples següents: 

 

� Ningú no va veure als/els acusats forçant la porta d’entrada de l’establiment. 

 

En primer lloc, passem el complement al singular (acusat).  

 

Després, comprovem quin pronom feble el substitueix. 

 

✘  Ningú no li va veure forçant la porta d’entrada de l’establiment. 

✔ Ningú no el va veure forçant la porta d’entrada de l’establiment. 

 

Com que el pronom que li correspon és el propi del CD, sabem del cert que el complement 

és efectivament un CD. Per tant, no va introduït per la preposició a.  

                                            
1 Cal passar el complement al singular, perquè la substitució del plural sempre ens dona els segons la normativa, tant si és complement 
directe com indirecte, i, per tant, no podem fer la prova. 
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✔ Ningú no va veure els acusats forçant la porta d’entrada de l’establiment. 

               CD 

 

Fem la mateixa prova amb altres frases.  

 

� Va citar a la / la testimoni per al 27 d’octubre de 2017, a les 11.45 h. 

 

✘  Va citar-li per al 27 d’octubre de 2017, a les 11.45 h. 

✔ Va citar-la per al 27 d’octubre de 2017, a les 11.45 h. 

✔ Va citar la testimoni per al 27 d’octubre de 2017, a les 11.45 h. 

       CD 

 

� L’administrador de la finca va escriure a l’ / l’arrendatari reiteradament perquè l’autoritzés a accedir 

a l’interior de l’immoble. 

 

✘  L’administrador de la finca va escriure’l reiteradament perquè [...]. 

✔ L’administrador de la finca va escriure-li reiteradament perquè [...]. 

✔ L’administrador de la finca va escriure a l’arrendatari reiteradament perquè [...]. 

                   CI 

 

2. Passem el verb a veu passiva (ser + participi) i mirem si el complement passa a ser el 

subjecte de la frase. Si funciona el canvi, és que es tracta d’un complement directe i l’hem 

d’escriure sense la preposició a. 

 

� Ningú no va veure als/els acusats forçant la porta d’entrada de l’establiment. 

 

✔ Els acusats no van ser vistos per ningú forçant la porta d’entrada de l’establiment. 

     subjecte 

✔ Ningú no va veure els acusats forçant la porta d’entrada de l’establiment. 

       CD 
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� Va citar a la/la testimoni per al dia 27 d’octubre de 2017, a les 11.45 h. 

 

✔ La testimoni va ser citada per al dia 27 d’octubre de 2017, a les 11.45 h. 

             subjecte 

✔ Va citar la testimoni per al proper dia 27 d’octubre de 2017, a les 11.45 h. 

         CD 

 

� L’administrador de la finca va escriure a l’/l’arrendatari reiteradament perquè l’autoritzés a accedir 

a l’interior de l’immoble. 

 

✘  L’arrendatari va ser escrit reiteradament per l’administrador de la finca perquè [...]. 

               subjecte 

✔ L’administrador de la finca va escriure a l’arrendatari reiteradament perquè [...]. 

                 CI 

 

Excepcionalment, la preposició a introdueix el complement directe en casos concrets: 

 

� Davant d’un pronom personal fort (mi, tu, ell/ella, nosaltres, vosaltres, vós, ells/elles, 

vostè/vostès, si...), obligatòriament. 

 

El metge de guàrdia els va atendre a ell i la seva companya. 

L’acusada em mirava a mi i jo la mirava a ella.  

 

� Si el complement directe és tothom, cada u/una, cadascú, qualsevol, ningú, algú i altri, 

i també tots/totes  i molts/moltes quan són pronoms, es pot usar a per introduir-lo, tot 

i que és millor no trencar la norma general, si no és que cal desfer alguna ambigüitat. 

 

L’agent de policia va entrar a l’establiment i no hi va trobar ningú / a ningú. 

Cal avisar tothom / a tothom. 

La decisió d’absoldre l’acusat ha contrariat molts / a molts que es pensaven que es faria 

justícia. 

Els han citat tots / a tots a la mateixa hora.  

 

� En l’expressió de reciprocitat l’un a l’altre (l’un a l’altra, l’una a l’altra, l’una a l’altre). 
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Es miraven l’un a l’altre. 

 

� Quan cal desfer alguna ambigüitat, com sol passar en algunes frases comparatives i 

amb alguns pronoms relatius i interrogatius, tot i que en aquests casos és preferible 

utilitzar altres recursos. 

 

El conec millor que el teu germà / que al teu germà. 

El traficant que perseguia el / al policia pertanyia a una banda organitzada.  

Qui / A qui perseguia el policia? 


