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PRONOMS FEBLES: DEFECTE, EXCÉS I MAL ÚS 

 
Els pronoms febles són elements constituïts per una síl·laba àtona que es pronuncien 
junt amb el verb, al qual van adjuntats com si hi formessin una sola paraula. La funció 
principal dels pronoms febles és la substitució d’elements sintàctics de la frase. 
 
 
Algunes funcions dels pronoms febles 
 
Complement directe (CD) 
El complement directe es pot substituir pels pronoms següents: 
 
(a) Si és de primera o segona persona:     EM, ET, ENS, US 
  
(b) Si és de tercera persona, pot ser: 
 

(b.1) determinat (el sintagma que substitueix du un article determinat, un 
demostratiu o un possessiu):      EL, LA, ELS, LES 
 
  Sempre havia volgut el cotxe, però ara ja no el necessita. 

  Encara que m’expliquessis aquestes qüestions, no les entendria.   

 
(b.2) reflexiu:         ES 
  
 La Maria es pentina. 

  

 
(c) Si és indeterminat (no du cap determinant):     EN 
   

Abans venia ordinadors, però ara ja no en ven. 

 
(d) Si és determinat per un quantificador o un indefinit:    EN 
      En aquest cas només se substitueix el nucli del CD. 
   

  No fumis tant de tabac! Jo no en fumo tant. 

  Haig de tornar els llibres i només n’he pogut llegir un parell. 
 
(e) neutre (és a dir tota una oració o els pronoms això, allò o tot):   HO 
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Complement indirecte (CI) 
 
Hi ha diversos pronoms que poden fer la funció de complement indirecte: EM, ENS, 
ET, US, ES, LI i ELS. 
 
Hi ha formes que coincideixen entre el CD i el CI, per tant, no hi ha cap dubte a l’hora 
d’usar-los. El conflicte, però, es planteja quan dubtem si hem de substituir un CD 
determinat, masculí, singular (EL) o un CI singular (LI). Això passa amb determinats 
verbs que dubtem sobre si són transitius (aleshores necessiten un CD) o intransitius 
(aleshores porten un CI): 
 
 Si la regidora no et truca, telefona-li / truca-li tu 

 El soroll la molesta, per això vol un despatx per a ella sola 

 Informarem el Departament de Compres -> l’informarem 

 Les eleccions el preocupen molt  

 

Complement circumstancial (CC) 
 
Els complements circumstancials poden substituir-se pels pronoms següents: 
 
(a) Si és un complement circumstancial de lloc introduït per la preposició de: EN 
 
 Encara no ha baixat de les golfes. Encara no n’ha baixat. 

 
(b) Si és un altre tipus de complement circumstancial:    HI 
 
 Vam dir d’anar a Reus. Vam dir que hi aniríem. 

 
 
Complement preposicional o de règim verbal (CPrep)  
 
El  complement preposicional es pot substituir pels pronoms següents: 
 
(a) Quan és introduït per la preposició de:      EN 
 

Ara parlen del teu projecte. En parlaran tot el matí. 

Mai no es recordava de tancar la porta, però avui se n’ha recordat. 
 
(b) Quan és introduït per altres preposicions:     HI 
 
 No t’acostumis a fer-ho així. No t’hi acostumis.  

 Sempre va pensar en mi. Sempre hi va pensar. 
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Complement predicatiu (CPred) 
 
El complement predicatiu es pot substituir pels pronoms següents: 
 

(a) Normalment se substitueix pel pronom:     HI 
 
 S’ha posat vermell perquè és vergonyós: s’hi posa de seguida. 

(b) Però amb els verbs dir-se, elegir, fer-se, nomenar, o bé quan volem donar un 
sentit partitiu (amb molt, tant, etc.), fem servir el pronom   
 EN 

 

Tothom ja el tracta com a president, però jo no tinc tan clar que l’en nomenin. 

Fins que no vaig conèixer un altre Espartac, em pensava que era l’únic que 

me’n deia. 

 
 
Atribut (At) 
 
L’atribut es pot substituir pels pronoms següents: 
 
(a) Quan és indeterminat:        HO 
 
 El xalet era car. Jo ja sabia que ho era. 

 Estava angoixat. Ho estava. 

 No sembla que hagi de nevar. No ho sembla. 
 
(b) Quan és determinat  

(per un article, un demostratiu o un possessiu):       EL, LA, ELS, LES 
 
Són els teus amics o no els són? 

Aquest senyor és el president? Sí que l’és. 
 
(c) Quan se’l vol emfatitzar:        EN 
 
 Que n’és, de ximple! 

 
La unió dels pronoms entre si i amb el verb 
 
En cas de dos o més pronoms, sempre han d’anar junts i davant o darrere del verb.  
 
Si van davant, només es pot fer servir l’apòstrof, que ha d’anar tan a la dreta com sigui 
possible: se n’hi va anar. 
 
Si van darrere, han d’anar units per mitjà de guionets, apòstrofs o la combinació de tots 
dos: mengeu-vos-l’hi. 
 
Les combinacions la hi i se us no van mai apostrofades. 
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Duplicació pronominal 
 

(a) Quan s’emfatitza un element de la frase repetint-lo per mitjà d’un pronom feble            
anteposat, generalment cal separar aquest element de la resta de la frase amb una 
coma: 

 
  Hi va anar molt poca gent, a la festa. 

  Fa molt de temps que no el veig, el regidor. 

 
(b) Tanmateix, si l’element es desplaça al començament de la frase cal repetir-lo 

obligatòriament  per mitjà d’un pronom feble i no cal separar-lo de la resta amb una 
coma: 

 
A la Dolors li donaran un discurs. 

 
 
Combinacions de pronoms 
 
L’ordre normal de situació dels complements és el següent: 
 
Reflexiu – 2a. pers. – 1a pers. – 3a pers. CI – 3a pers. CD – altres compl. (EN – HI) 
 
Ara bé, cal tenir en compte les remarques que expliquem a continuació per substituir 
correctament els complements. 
 
(a) Li  (CI) + el, la, els o les (CD) 
 
Quan en la combinació de dos pronoms el CI està representat per li i el CD per el, la, els 
o les es produeix una doble transformació: 
 

- L’ordre de col·locació s’inverteix i el CD apareix abans que el CI. 
- El pronom li es converteix en hi. 

 
Li + el     =  l’hi 
Li + la     =  la hi 
Li + els   =  els hi 
Li + les   =  les hi 
 
 

(b) Els + hi 
 

CD + CI:   No vull donar els tiquets al Lluís. No els hi vull donar. 
CI + CC: No telefonis als clients al despatx. No els hi telefonis. 
CD + CC: No deixis els tomàquets a la nevera. No els hi deixis. 
CD + CPrep: Acostuma els nens a dinar d’hora. Els hi acostuma. 
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(c) Li, l’hi, li hi 
 

- Li és un sol pronom que sempre fa de CI i que no s’apostrofa mai: 
 

Li  ha ventat un clatellot. 

  
- L’hi és una combinació de dos pronoms: 
 

CD + CC:  L’expedient, al calaix? No l’hi vaig trobar 
CD + CPrep: Acostumen l’empleat a tenir un sou baix. L’hi acostumen. 
CD + CI: Té aquest formatge, vés a ca l’adroguer i torna-l’hi. 
 

- Li hi és una combinació de dos pronoms que pot representar un CI i un altre 
complement. 

 
CI + CC: Van dur en Pere al celler i li hi van fer tastar el vinet. 

 
 
Per a més informació:  
  
Faci’ls fàcils. Els pronoms febles. Mètode pràctic per aprendre a usar bé els pronoms 
febles del català. Jaume Macià i Guilà. Teide, 1999. 
 
Curs de llengua catalana nivell D. Núria Brugarolas, Carles Cortés, M. Jesús Francés, 
Leandre Ivorra, Rosa Nebot i Vicent J. Santamaria. Edicions Castellnou, Barcelona, 
2006. 
 
Llengua catalana. Material didàctic per a cursos de nivell C. Pere Herrero i Maria 
Valle. Generalitat de Catalunya. Escola d’Administració Pública de Catalunya. 
Barcelona, 2004. 
 
Observacions crítiques i pràctiques sobre el català d’avui/1 i Observacions crítiques i 
pràctiques sobre el català d’avui/2. Josep Ruaix i Vinyet. Moià, 1995. 
 
El llibre de la llengua catalana per a escriure correctament el català. Jordi Badia, 
Núria Brugaroles, Rafel Torné i Xavier Fargas. Edicions Castellnou, Barcelona, 2006. 
 
http://www.ua.es/spv/formacio/unitats_superior/unitat_10_superior.pdf 
 
http://esadir.cat/sintaxi/pronpersfebl 
 
http://www.iecat.net/institucio/seccions/Filologica/gramatica/morfologia/12Morfologia
PronomsPersonals.pdf 
 
http://www.catalaonline.com/certificatD/d30.htm 
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Exercicis 
 
Detecteu els errors de les frases següents i solucioneu-los: 
 
1. Li agraden tant els caramels d’eucaliptus, que sempre que passa per aquesta 

botiga compra. 
 
2. De la mitja dotzena d’ous separeu un per a la maionesa. 
 
3. No hi havia cartolines vermelles. Només hi havia de grogues i de blaves. 
 
4. La científica analitzava els components del medicament i també verificava 

l’efectivitat del mateix. Us duré unes propostes i discutirem el contingut de les 
mateixes. Després de passar les enquestes farem l’estudi de les mateixes. 

 
5. M’han dit que avui sortiria tard de la feina. M’han dit que avui hi sortiria tard. 
 
6. Va al teatre de tant en tant. Va de tant en tant. 
 
7. Parlaven sovint de l’exportació d’aquest producte i no dubtaven mai de la seva 

comercialització. Hi parlaven sovint i no dubtaven mai. 
 
8. Compta amb la nostra ajuda. En compta. Es va convertir en una gran cantant. 

Se’n va convertir. 
 
9. Fregirem la botifarra amb la paella grossa. Hi fregirem la botifarra. Li fregirem. 
 
10. La Pepa va fer un petó a les seves amigues. La Pepa els hi va fer un petó. La 

Pepa els en va fer un. 
 
11. Digues a la teva cunyada que demà no podré comprar-li els pantalons. Digues-

l’hi. Digues-li.  
 
12. Porta la documentació a les secretàries. Porta-lis la documentació. Porta-els-la. 
 
13. En Joaquim prepara la crema catalana per a la seva cosina. En Joaquim li 

prepara. En Joaquim l’hi prepara. En Joaquim la hi prepara. 
 
14. La Remei deixarà a la Teresa molts llibres. La Remei n’hi deixarà molts. 
 
15. Van dur el Pere al celler i l’hi van fer tastar un vinet afruitat. 
 
16. L’Anastasi cultiva tomàquets australians als seus hivernacles. L’Anastasi n’hi 

cultiva. 
 
17. Aquest senyor és el president. Aquest senyor ho és. 
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18. El noi amb qui comparteixo el pis és ximple. El noi amb qui comparteixo el pis 
ho és. Que ho és de ximple, el noi amb qui comparteixo el pis! 

 
19. La meva mestra de ballet es diu Anna. La meva mestra de ballet s’ho diu. 
 
20. Caminava dret com un pal. En caminava. 
 
21. La música li molesta perquè està molt forta. 
 
22. D’ençà del robatori el preocupa molt la delinqüència. 

 
23.  Hauré de telefonar la podòloga perquè m’ha sortit un ull de poll molt dolorós. 

Hauré de telefonar-la. 
 
24. Vull fer gimnàstica dos dies a la setmana. I tu quan hi vas al gimnàs? 

 
25. Aquesta pel·lícula, no l’he vista mai. 

 
26. Han criticat al dramaturg l’obra de teatre. Li hi han criticat l’obra de teatre.  

 
27. Això ho parlaré amb ell. 

 
28. Prou que li explico les coses, però no es fixa. 

 
29. Decideix-te ja! No li donis més voltes. 

 
30. Demà pot haver un accident i un terratrèmol. 

 
 
 
Clau dels exercicis: 
 

1. Li agraden tant els caramels d’eucaliptus, que sempre que passa per aquesta 
botiga       en     compra. 

 
2. De la mitja dotzena d’ous        en     separeu un per a la maionesa. 

 
3. No hi havia cartolines vermelles. Només n’hi havia de grogues i de blaves. 

 
4. La científica analitzava els components del medicament i també  en           

verificava l’efectivitat (del mateix). Us duré unes propostes i  en discutirem el 
contingut (de les mateixes). Després de passar les enquestes   en    farem l’estudi 
(de les mateixes). 

 
5. M’han dit que avui sortiria tard de la feina. M’han dit que avui  en sortiria tard. 

 
6. Va al teatre de tant en tant. Hi va de tant en tant. 
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7. Parlaven sovint de l’exportació d’aquest producte i no dubtaven mai de la seva 

comercialització. En parlaven sovint i no   en  dubtaven mai. 
 
8. Compta amb la nostra ajuda.  Hi compta. Es va convertir en una gran cantant. 

S’hi va convertir. 
 
9. Fregirem la botifarra amb la paella grossa. Hi fregirem la botifarra.  La hi 

fregirem. 
 
10. La Pepa va fer un petó a les seves amigues. La Pepa els (hi) va fer un petó. La 

Pepa els en va fer un. 
 
11. Digues a la teva cunyada que demà no podré comprar-li els pantalons. Digues-li-

ho.  
 
12. Porta la documentació a les secretàries. Porta’ls  la documentació. Porta’ls-la. 

 
13. En Joaquim prepara la crema catalana per a la seva cosina. En Joaquim la hi 

prepara. 
 
14. La Remei deixarà a la Teresa molts llibres. La Remei  li’n deixarà molts. 

 
15. Van dur el Pere al celler i  li hi van fer tastar un vinet afruitat. 

 
16. L’Anastasi cultiva tomàquets australians als seus hivernacles. L’Anastasi n’hi 

cultiva. 
 
17. Aquest senyor és el president. Aquest senyor  l’ és. 

 
18. El noi amb qui comparteixo el pis és ximple. El noi amb qui comparteixo el pis 

ho és. Que  n’ és de ximple, el noi amb qui comparteixo el pis! 
 
19. La meva mestra de ballet es diu Anna. La meva mestra de ballet se’n diu. 

 
20. Caminava dret com un pal. Hi caminava. 

 
21. La música la molesta perquè està molt forta. 

 
22. D’ençà del robatori el preocupa molt la delinqüència. 

 
23. Hauré de telefonar a la podòloga perquè m’ha sortit un ull de poll molt dolorós. 
Hauré de telefonar-li. 

 
24. Vull fer gimnàstica dos dies a la setmana. I tu quan hi vas, al gimnàs? 

 
25. Aquesta pel·lícula no l’he vista mai. 
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26. Han criticat al dramaturg l’obra de teatre. Li han criticat l’obra de teatre.  
 

27. D’això, en parlaré amb ell. 
 

28. Prou que li explico les coses, però no s’hi fixa. 
 

29. Decideix-te ja! No hi donis més voltes. 
 

30. Demà pot haver-hi un accident i un terratrèmol. 
 
 

 


