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El complement indirecte i els datius 

Aqucsts dics, rcvisant cl matcrial (le crtdits criinuns cditats per a I'aplicacih de I'cnscnyanicnt sccundari 
«bligat«ri, m'he aclonat que solarncnt ~ i r i  llibrc (cntrc mCs d'una dotzcna) cxplicü corrcctnment el que Cs el 
cnniplement indirectc. Quasi tots cls llihrcs diuen quc el crimplement indirecte (CI) pot anar inlr«dui'l per 
les preposicions ( 1  o l)rr n. ln  qual cosa. coin ja veurcm. no 6s del lol certa. Per aixi), Iie cregul oporlú 
d'cxposar aquest tenia amh detall. 

El cnmplcrrient indirccte 6s un sintacina prcposicioiial introdu'it scmprc pcr la prcposició ( 1  i cxigii pcl 
vcrh. El vertadcr complcmcnt indircctc. per taiit, Iiüuri d'apari-ixcr obligatbriarnent (o bC, quaii 6s gentric. 
ser srihrecnles) en vcrhs corn ogr-r~drrr; (/ir; prcimrrrc,. ilir; sirggc'rir; eriscriyrr ... A mCs. sciuprc Iiaurh de 
rcprcscntar un Csscr ariimat o iin nom d'un col-lectiu « institucih cornposta d'ésscrs anim;its (universitat, 
conselleria ... ). 

Hi Iia, pero, un coriiplcmciit iiiolt scmhlani al CI, el qual ;in«mcnarciii datiu dc fiiialitat o dcstinació. La 
s e m h l a n p  del datiu de finalitat rcspcctc al C1 Cs quc arnhrlhs crimplemcnts shn pronomiii:iIitzahles pcr li; 
en canvi, es dircrcncien pel kt quc un 6s cxigii pel vcrh i I'altrc Cs npcional. Vegem-ne algun cxcniplc: 

[ l a  Hc ci,rnptxt les Ilrirs a la florista dc sota cava. IC I )  
[ l b  HC cuinprai fli~rs pcr :u le niev;t xicti1;i. iD:iiiii) 

Fixeu-vos en l a  diferencia dc signiticat entre amhdues riracions. En [1;i cl complcrncrit indircctc 6s cl 
heneliciari de I'accih (rep el hcncfici, cls dincrs); en canvi. en [ l h  el tlatiu és  el dcstinatari, qiic passari a 
scr cl hencticiari cn una accih posterior si s'acoinpleix la intenció del suhjeclc: 

Així. I'oració 12 Cs la conseqiiCncia Ibgica dc [ l  h. i el dcstinatari cs converieix en el heneficiari <le I'accih. 

La crinlusih entre aquesls dos crimplemcnts ve clrinada pcrquE amhdrís són pronominalitzablcs pcr li i cl 
datiu dc Iinalitat admct tan1 la prcposició ( ~ e r  ir coiii la prcposicici ( 1 .  En canvi. un cciniplement intlirccte 
variara de significat si l i  canviem la preposiciti: 

[3a Hc donat un recal a en Miqucl  he diiiiit  ( a  aigú) un rcgal pcr a eri Mirlucl 
[7h Hiin ciinslriiit ciiscs pcr als pulircs = h:in ~rinsiri i i t  c:iscs iiis puhi-cs. 

Fixeu-vos que el vcrh constririr nti exigcix un complemenl jntlircctc. contrilriamcnt al vcrh dori(rr. 

Pel que fa a l a  prrinriminalitzaci<í. I'oriccn del prohlcma I'liclii d'anar a cercar en el Ilatí. En Ilatí les 
funcions dcls riicits vcnicri dctcriiiiiiadcs pcr sis hrirics dilerenls, ctirresponcnts a sis casos (noniinatiu, 
vocaliu, acusaliu, geniliu. datiu i ahlaliu). Les Ilcngües rominiqucs. cn pcrdre les declinacions, introducixen 
I 'ús dc Ics prcposicioris pcr a difcrcnciar Ics furicions que en Ilaií cs distingicn amb cls casos. Malgral tol, 
alguns mtits crinservcn alcuncs formes de la dcclinació Ilatina. Aixb passa cspecialment en cls proIioiiis 
que, segons la fuiiciri que rcalitzin. tcncn una forina difereni: jn (suhjeclc). fui (preccdit de preposicih). iiie 
(clític); el o l(r (acusatiu), li (datiu). 

AixO ens cxplicü que cciinplciiients arnh Iuncioiiq dil'crcnts prorioniinalii~in ilc la mateixa lorma, ja q ~ i c  Iii 



ha un manteniment de l'antic sistema Ilatí, en que el cas datiu s'usava per a expressar les funcions de 
complement indirecte, datiu etic, datiu de finalitat, datiu possessiu ... Per aixh, malgrat que els comple- 
ments circumstancials de iinalitat o destinació en catala siguin funcionalmcnt diferents dels complements 
indirectes (els uns són opcionals i els altres són exigits pel vcrb), pronominalit7en igual i els podern 
englobar dins un grup de complements datius, sense confondre aquest terme amb el de complcmcnt indirecte. 

mmbC Iicrn dc tenir en compte que la confusió pcl fet que en moltes oracions callem el vcltader comple- 
ment indirecte, perquk ja hi 6s sobrccntks, i sernbla que el complement datiu n'ocupi el Iloc. Vegeu com en 
[ l a  6s ohvi que unes flors sc solcn comprar a una florista; per tant, cn [ l b  no explicitem el complement 
indirecte. Perb qucda clar que de complement indirecte (pcl fct de ser exigit pel verh) nom6s n'lii pot Iiaver 
un, per la qual cosa I'altre ha d'ésser un altrc complement (un complement opcional): 

14 He comprat les flors pcr n la mevn xicnta, a la  florista de sota casa. 

Així, cl datiu dc finalitat precedit per lapreposicióperri cxprcssa la destinació de les flors, la intenció amh 
que les hem comprarles, perh el veritablc complement indirecte 6s el complement preccdit per a ,  que 
generalnient no esmentarem si no intcrcssa distingir a quina florista hem coniprat Ics flors. 

En conclusió, cal distingir aquests dos complements, sinticticamcnt molt diferents, ja que I'un 6s exigit 
pcl vcrb i I'altrc 6s opcional (com els complements circumstancials). Pcr tant. en I'analisi sinthctica, per a 
simplificar, la manera de fer-ho més correcta 6s analitzar el datiu de tínalitat com un complement 
circumstancial, perb no pas mai com un cornplement indirecte. 
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