
LES PERÍFRASIS VERBAL
Les perífrasis verbals poden ser d’obligació personal o impersonal, de probabilitat o d’imminència.

D’OBLIGACIÓ PERSONAL.

• Haver + de + infinitiu   Hem de fer...  (Tenemos  que hacer...).  La utilització  del  verb haver 
implica una obligació, s’utilitza sempre amb “de”.

• Alerta!  Es pot utilitzar la forma ‘tenir de’  El pintor té d’examinar els quadres.

• Caldre + que + subjuntiu  Cal que fem... (Debemos hacer...).

• No és recomanable utilitzar el futur per expressar l’obligació ni la probabilitat:

- Malament à Després de menjar, et rentaràs les dents.
- Bé à Després de menjar has de rentar-te les dents.
- Malament à Crec que serà la una del migdia.
- Bé à Crec que deu ser la una del migdia.

D’OBLIGACIÓ IMPERSONAL.

• Haver-se + de + infinitiu  S’ha de fer... (Hay que hacer...).

• És necessari fer... (Es necesario hacer...). En valencià la paraula “precís” s’utilitza com indicatiu de 
precisió (aquest és un rellotge molt precís).

• Cal fer... (Se debe hacer...).

És incorrecta la  utilització  de  les  formes  “haver-hi,  tenir  que,  ser  precís,  hi  ha  que”  com  a 
indicadors d’obligació.

DE PROBABILITAT.

• Deure  +  infinitiu   Deuen  ser  les  dos.  (Deben  de  ser  las  dos).  El  verb  “deure”  implica 
probabilitat i s’utilitza sense “de”.

D’IMMINENCIA.

• Anar + a   Indica immediates, ara mateix, ja   Anava a dutxar-me ara mateix (ja està sense 
roba). Si el verb anar manté el significat de desplaçament es pot utilitzar l’estructura “anar a...”  
(Vaig a cal metge) malgrat que no implique immediates.

• Futur imperfecte   Indica una situació que aplegarà en un futur més o menys  pròxim   La 
fàbrica baixarà els preus, (els baixarà demà, dintre de tres mesos...).



PERÍFRASIS DE GERUNDI

Les perífrasis de gerundi són les següents:

• Per a indicar continuïtat o reiteració  estar + gerundi.

- Ha estat festejant amb Maria durant ser anys.

• Per a indicar progressivitat  anar + gerundi.

- Amb en pas del temps vaig fent-me més vell.

Alerta! No és correcte l’ús de les perífrasis portar + gerundi (amb valor duratiu), ni venir + gerundi 
(amb valor de continuïtat).

- Malament  Porta treballant set anys a l’empresa.
- Bé  Està treballant set anys a l’empresa.

- Malament  Fa vuit anys que ho vinc dient.
- Bé  Fa vuit anys que ho estic dient.

- Malament  Ha vingut construint la casa els caps de setmana.
- Bé  Ha anat construint la casa els caps de setmana.


