Les perífrasis verbals
Són construccions integrades per dos o més verbs que expressen una sola
idea verbal i funcionen com un sol nucli del Predicat.
Presenten aquesta estructura

Nexe
Verb auxiliar

+

+
( ----)

Infinitiu
Gerundi
Participi

Ex: Clàudia deu estudiar Medicina.
Ha acabat d’estudiar Medicina.
Està estudiant Medicina.
Has d’estudiar més.
Sol nevar per aquestes dates.
Estic acabant aquesta faena.

El verb auxiliar ha perdut el seu significat lèxic o en conserva una petita
resta. S’utilitza en forma personal perquè és el que aporta les desinències
verbals. El verb principal va en forma personal i conté el significat
fonamental del verb.

ATENCIÓ!
En valencià la construcció ANAR A +Infinitiu, és correcta si el verb anar
conserva el seu significat de “traslladar-se”.Precisament per això no es pot
considerar perífrasi.
Ex: Vaig a jugar un partit al polisportiu.(em trasllade al polisportiu…)
En canvi,si significa “tenir la intenció de”,clara perífrasi perquè “anar” ha
perdut del tot la seua significació, els gramàtics la rebutgen per
castellanitzant i proposen la seua substitució per un futur simple:
Ex: *Enguany vaig a jugar més amb els meus fills.
Millor: enguany jugaré més amb els meus fills.
*Us vaig a dir com estigué l’excursió.
Millor: us diré com estigué l’excursió.

Principals perífrasis verbals
Segons la forma del verb principal poden ser d’infinitiu, de gerundi o de
participi. Si expressen diversos matisos de l’actitud del parlant(obligació,
possibilitat, dubte) s’anomenen modals.Si assenyalen en quina fase de la
seua execució es troba l’acció (a punt de començar, repetint-se, en ple
desenrotllament o acabada, de manera que ha portat a un desenllaç) es
diuen aspectuals.

“Arbre de paraules”
et alii

imminència(valor
incoatiu)
reiteració

TORNAR A + INF

ESTAR + GERUNDI
ANAR+ GERUNDI
CONTINUAR + GERUNDI
SEGUIR + GERUNDI

Tornaren a contractar-lo.

Estem ballant.
Ells anaven fent.
Continua fumant.

valor perfectiu(acció
acabada, de manera que ha
produït uns resultats)

valor
duratiu

valor progressiu(acció que
comença o es repeteix)

LES PERÍFRASIS VERBALS
PERÍFRASIS ASPECTUALS
COMENÇAR A +INF Començava a ploure.
ARRANCAR A + INF Va arrancar a córrer.
PASSAR A +INF
Passe a resoldre el problema.

obligació

ARRIBAR A + INF Hem arribat a suar.
ACABAR DE + INF Jo acabava d’entrar.
TENIR + PART
Ho tinc decidit tot.
RESTAR + PART
Resta aturat.
DEIXAR + PART
Tot ho hem deixat resolt.
QUEDAR + PART
Tot ha quedat aclarit.
ESTAR+ PART
Ja està fet!
PERFETS PERIFRÀSTICS
Va escriure la novel.la fa quinze anys
vaig/vas/va/vam/vau/van + INF
PORTAR + PART
Porte estudiat el primer tema.
HAVER + PARTICIPI ha dit, havia fet, haurà comprat(T.composts)
SER + PARTICIPI
Era admirat per tots els seus companys.
(veu passiva)
PERÍFRASIS MODALS
HAVER DE + INF has de fer-ho ja. *incorrecte: tens que fer-ho ara.
CALDRE + INF
cal estudiar més. *incorrecte:hi ha que estudiar
més.

possibilitat

PODER + INF

probabilitat
intenció

DEURE + INF

Ja deu ser de dia

VOLER + INF

Volem acabar ara.

VENIR A + INF

Venia a dir que no.

aproximació

No hi puc anar.

habitualitat

SOLER + INF

Ella sol ser puntual.

EXERCICI
Assenyala les perífrasis verbals d’aquestes frases i indica de quin
tipus són:
1.Has d’eixir menys els caps de setmana.
2.Es posà a riure.
3.Heu de saludar a tots.
4.Teníeu concedit un bon crèdit.
5.Cal ser més puntuals.
6.Precisament estàvem parlant de tu.
7.Ahir vaig comprar el diari a primera hora del matí.
8.A les sis deixàrem acabat el treball.
9.Antoni deu ser ja a sa casa.
10.De sobte arrancà a córrer cap a la platja.
11.El dinar ja està fet.
12.Portem corregits només seixanta exàmens.
13.Fins i tot han arribat a pagar més del que tocava, però no han admés el
xiquet en aquell col.legi.
14.Demà, com cada dia, tornarà a eixir el sol.
15.El bitllet vindrà a costar vint euros.
16.En acabar de desdejunar, podeu jugar amb els amics.
17.Segueix plovent a bots i barrals.
18.Tinc assenyalades en el mapa les rutes d’interés.
19.De seguida, indignats, començàrem a posar el crit al cel.
20.Aquest músic sol acabar els concerts amb un solo de guitarra.
21.Passarem a corregir els exercicis d’ahir.
22.D’aquesta manera el malentés ha quedat aclarit.
23.El president ja té escrit el seu discurs.
24.¿A qui esteu esperant ací?
25.Havien presentat un grapat de preguntes a la Junta.
26.Acaben de tornar del seu viatge al Japó.

