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PRONOMS RELATIUS 

 

Els pronoms relatius són els elements lingüístics que permeten enllaçar oracions i 

subordinar-les. L’oració que s’inicia amb el pronom relatiu se subordina a l’altra, que 

funciona com a principal. 

Convé conèixer clarament quins tipus d’oracions produïm per evitar incorreccions en 

l’ús dels pronoms. 

 

1. Les oracions subordinades adjectives o de relatiu 

 
L’oració subordinada adjectiva o de relatiu és aquella que utilitza un pronom relatiu, 

simple o compost, que té per antecedent un element o una idea expressada en l’oració 

principal: 

 

 La persona que va fer la conferència era molt vella.  

 

En aquesta oració subordinada hem unit dues oracions simples: 

 

La persona era molt vella 

La persona va fer la conferència. 

 

Totes dues oracions tenen un element repetit (La persona). Quan en subordinem una, 

aquest element repetit queda substituït pel pronom relatiu que. En aquest cas, tota 

l’oració subordinada funciona dins l’oració principal com a complement d’un nom, que 

anomenem antecedent: 

 

L’home       que reparteix els formatges           ve molt d’hora. 

Sintagma Nominal   Pronom relatiu                               Sintagma Verbal 

Antecedent        Subordinada adjectiva 
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Fixeu-vos que tota l’oració subordinada es pot substituir per un adjectiu: 

 

L’home repartidor ve molt d’hora 

 

 

Oracions adjectives especificatives i explicatives 

Hi ha dos tipus d’oracions subordinades adjectives: les especificatives i les explicatives. 

 

Les oracions subordinades adjectives especificatives restringeixen l’extensió 

significativa de l’antecedent. Per exemple: 

 

Els turistes que estaven marejats van baixar del tren. 

 

En aquest cas l’oració subordinada ens permet especificar quins turistes van baixar del 

tren. Només baixen del tren els que estaven marejats. 

 

En canvi les oracions explicatives es refereixen a la totalitat de l’antecedent, i ens 

n’ofereixen més informació. Per exemple: 

 

Els turistes, que estaven marejats, van baixar del tren. 

 

Ara l’oració subordinada ens dóna més informació sobre la totalitat del conjunt: tots els 

turistes estaven marejats i tots baixen. 

 

2. Les oracions subordinades substantives de relatiu 

 

Tota l’oració subordinada equival a un substantiu de la principal. Principalment fan la 

funció de subjecte, atribut, complement directe, complement indirecte, complement 

preposicional o complement agent. En aquestes oracions el relatiu no té un antecedent. 

Totes les oracions subordinades substantives de relatiu són especificatives: 
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Els qui arribin tard podran seure aquí. (subjecte) 

Estimo tot el que tu estimes. (complement directe) 

Regalaré un compacte a qui se’l mereixi. (complement indirecte) 

La noia és admirada pel qui la vol. (complement agent) 

 

Però també és possible que l’oració de relatiu faci la funció de complement predicatiu, 

del nom o d’adjectiu: 

 

Em van prendre per aquell que imita el president Montilla. (complement predicatiu) 

Sóc la mare d’aquella que l’altre dia es va trobar malament. (complement del nom) 

Els treballadors estan preocupats pel que dirà la patronal. (complement adjectiu) 

 

3. Els pronoms relatius 

 
3.1. El relatiu àton que 

Es tracta de la forma més usada, no va precedida de preposició i pot tenir com a 

antecedent persones i coses.               

 

S: El xicot que va venir l’altre dia és japonès. 

CD: Els llibres que vam encarregar ja han arribat 

CCT: El dia que vulguis, vine. 

 

Que es pot substituir per el qual, la qual, els quals, les quals només en oracions 

explicatives. És incorrecte fer-ho en oracions especificatives. 

 

Els alumnes, que (o bé els quals) volen més hores lectives, han demanat de fer una 

reunió. 

Els alumnes que volen més hores lectives han demanat de fer una reunió. 
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Els grups el que, la que, els que, les que o el qui, la qui, els qui, les qui només són 

correctes en oracions subordinades de relatiu substantives, és a dir, quan es poden 

substituir per aquell que, aquella que, aquells que, aquelles que i allò que. 

 

Escolta bé el que et dirà el professor (allò que) 

La bicicleta que t’has comprat i la que tinc jo són iguals (aquella que) 

 

O bé quan elidim el substantiu que hauria d’aparèixer entre l’article i el pronom relatiu. 

 

Parlarem dels punts acordats i dels(se sobreentén punts) que sorgeixin durant la 

reunió. 

 

3.2. Els relatius tònics què i qui 

El pronom tònic què l’utilitzem precedit de preposició quan l’antecedent és una cosa i 

qui quan és una persona, ja sigui amb preposició o sense.  

 

Què i qui es poden substituir pels grups el qual, la qual, els quals, les quals. 

 

CI: L’autor a qui van donar el premi... 

CI: L’autor al qual van donar el premi... 

CPrep: El bolet de què parlo es verinós... 

CPrep: El bolet del qual  parlo es verinós... 

CC: El company amb qui xerraves ahir... 

CC: El company amb el qual xerraves ahir... 

 

Cal remarcar que és incorrecte utilitzar el relatiu àton que per substituir què o qui. 

 

L’eina amb la que treballo... Incorrecta 

L’eina amb què treballo... Correcta 

L’eina amb la qual treballo... Correcta 
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3.3. El relatiu on 

El relatiu on indica lloc (funció de complement circumstancial de lloc) i pot ser 

substituït per prep + què o prep+art+qual: 

 

El local on assagem és al Poblenou. 

El local en què assagem és al Poblenou. 

El local en el qual  assagem és al Poblenou. 

 

Si el sentit locatiu no és prou clar (és a dir que no és un lloc físic real, sinó que és 

figurat) és preferible utilitzar en què o en el qual: 

 

La reunió on es va tractar aquest afer va ser un desastre. No recomanable 

La reunió en què es va tractar aquest afer va ser un desastre. Recomanable 

 

3.4. El relatiu neutre 

La forma neutra del relatiu compost és la qual cosa, també podem utilitzar fet que, cosa 

que, etc. Aquestes formes equivalen al castellà lo cual i lo que, les quals podem trobar 

també en el català col·loquial i que són incorrectes. Substitueixen un antecedent global: 

 

Incorrecta:  

Les converses avancen força, lo que ens fa pensar que arribaran a un acord. 

Correctes: 

Les converses avancen força, la qual cosa ens fa pensar que arribaran a un acord. 

Les converses avancen força, cosa que ens fa pensar que arribaran a un acord. 

Les converses avancen força, fet que ens fa pensar que arribaran a un acord. 

 

3.5. El relatiu possessiu 

Malgrat que en català existeix una construcció de relatiu possessiu equivalent al castellà 

cuyo, que es pot usar en llengua escrita, hem de tenir en compte que l’ús natural de la 

llengua prefereix altres construccions: 

 

Aquella casita, cuyas ventanas son blancas... 
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Aquella caseta, les finestres de la qual... Solució artificiosa 

Aquella caseta, que té les finestres... Solució més natural en la llengua oral 

 

 

Pleonasmes 

Es considera incorrecte repetir la substitució de l’antecedent per un pronom feble a més 

del de relatiu: 

 

Vam visitar el poble on hi anàvem cada estiu. Incorrecta 

Vam visitar el poble on anàvem cada estiu. Correcta 

 

Però aquesta duplicació és correcta quan un quantificador afecta un dels pronoms: 

 

Vam poder visitar un edifici del segle X dels quals en queden pocs. 

 

Altres remarques 

a) En les construccions confuses és preferible usar el relatiu compost quan pot desfer la 

confusió: 

La filla del metge, a qui cada any fem un obsequi... Ambigua 

La filla del metge, al qual cada any fem un obsequi... 

La filla del metge, a la qual cada any fem un obsequi... 

 

b) També és preferible l’ús del relatiu compost quan l’antecedent queda lluny: 

Aquesta escriptora té un estil clar, elegant, com el dels bons autors, el qual 

m’agradaria posseir. 

 

 

Per a més informació 

1000 exercicis per al nivell C. Joan Badia, Núria Brugarolas, Jordi Grifoll i Montserrat 

Grífols. Edicions Castellnou 2000. 
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Curs de llengua catalana nivell D. Núria Brugarolas, Carles Cortés, M. Jesús Francés, 

Leandre Ivorra, Rosa Nebot i Vicent J. Santamaria. Edicions Castellnou 2006. 

 

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. 
 

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. 

 

 

Exercicis 

 

1. Subratlleu les formes correctes: 

 

1 La Lluna a Lleó pot reconcentrar les vostres energies i tornar-les més intenses, i més 

en aquest moment (que / en què / en el que) la Lluna va acreixent. 

 

2 Sigui quin sigui el resultat (que / al qual / al que) arribeu, disposeu-vos a millorar-lo. 

 

3 Un grup de dones que són a la presó formen una banda de jazz (amb la que / amb què 

/ amb la qual) expressen les seves inquietuds. 

 

4 Un dels films mítics de Ventura Pons (en el que / en el qual / en que) s’expliquen les 

vivències d’un adolescent... 

 

5 No parlo d’aquest llibre, sinó (del que / del qual / que) em van vendre. 

 

6  La noia (amb la que / que / amb qui) anaves no la conec de res. 
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7 No portava carnet (la qual cosa / el que / el qual) és una imprudència. 

 

 

8 Passareu per una avinguda (on / en que / que) hi ha un bar. 

 

9 Pel·lícula protagonitzada per aquell actor en l’època (que / en la que / en què) solia fer 

papers de còmic. 

 

 

2 Subratlleu les formes correctes: 

 

1 Els resultats (als que / als quals / a que) van arribar no eren prou correctes. 

 

2 Van perdre les adreces de París que duien, (el que / cosa que / el qual) els va 

perjudicar molt. 

 

3 Els companys (amb qui / amb els que / amb els quals) es pot comptar són quatre i 

prou. 

 

4 Tornava sempre al lloc (que / en què / on) s’havien conegut. 

 

5 Hi ha hagut una tirallonga de males gestions (de les que / que / de les quals) ningú no 

es vol responsabilitzar. 

 

6 Hem preparat uns quants exercicis (per a qui / pel qui / pel que) en vulgui. 

 

7 En l’article hi havia una fotografia (la qual / que) ha fet la volta al món, (en la que / en 

què / en la qual) es veu un africà desnodrit. 

 

8 Els documents històrics (a on / als quals / als que) volen accedir, de moment no són a 

l’abast del jovent. 
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9 En els darrers anys han augmentat les taxes d’atur, (el qual / el que / la qual cosa) 

representa un retrocés. 

 

 

3 Corregiu aquestes frases defectuoses: 

 

1 És una mena de carbassa que se’n fa cabell d’àngel. 

 

2 Aquestes són les conclusions a les que he arribat. 

 

3 La botiga de la que et parlo és més lluny. 

 

4 S’han venut aquell pis on hi anaven els caps de setmana. 

 

5 És un problema que ell sempre en parla. 

 

6 Aquestes són les taules a les que es refereix. 

 

7 Ha vingut el xicot que li has de fer classes. 

 

8 He comprat un pis el qual està molt bé. 

 

 

4 Ompliu els buits amb un pronom relatiu acompanyat, si cal,  d’altres elements: 

 

1 Estranya combinació de comèdia, terror i cinema infantil ______________ el director 

va voler repetir l’operació de l’anterior pel·lícula. 

 

2 Robust relat, ______________ gairebé es pot sentir la textura de la terra, la pols i el 

vent. 
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3 Un pare de família té a casa un laboratori ______________ fa experiments. 

 

4 Una tòpica comèdia ______________ alguns comentaristes han volgut veure una 

metàfora del comunisme. 

 

5 La persecució ______________ és objecte el metge dóna peu a un itinerari per les 

carreteres nord-americanes. 

 

6 Una professora viu obsessionada per la pèrdua d’un germà ______________ la van 

separar quan eren petits. 

 

7 Una cambrera mediocre es desperta i troba que l’home ______________ ha passat la 

nit ha estat assassinat. 

 

5 Ompliu els buits amb un pronom relatiu acompanyat, si cal,  d’altres elements. 

 

1 La meva cosina està castigada i no podrà anar a la festa ______________ havia estat 

convidada. 

 

2 Primer va sonar una melodia estranya, ______________ en Lluís no va entendre res. 

 

3 La seva germana es va tancar a la seva cambra, ______________ va passar la resta del 

dia. 

 

4 Aquesta és una teoria ______________ hi ha una gran controvèrsia, ja que, per uns, 

encara és vàlida, mentre que pels altres ha quedat clarament desfasada. De totes 

maneres, la unanimitat ______________ havien coincidit fins ara els diferents sectors ja 

s’ha acabat. 

 

5 Als baixos de l’edifici hi havia un garatge enorme, ______________ cabien unes 

quantes desenes de camions, però que ara era utilitzat com a magatzem per a la llenya i 

habitació de mals endreços. 
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6 Quan la vaig veure vaig pensar que era un retrat clavat de sa tia, la foto 

______________ encara conservava. 

 

 

6 Corregiu, si cal, aquestes frases: 

 

1 És una dona que li agrada el cinema. 

 

2 Ha tornat a venir la mateixa advocada qui va venir l’altre dia. 

 

3 Finalment s´ha trobal la nena de què parlaven els diaris. 

 

4 Acabo de veure la vella a qui vas curar-li la cama l’any passat. 

 

5 El moble on hi deixem les galetes és el de la dreta. 

 

6 La Pilar té un avi bo a qui ella estima amb deliri. 

 

7 Ja s’ha estrenat l’obra de la qual us n’he parlat tantes vegades. 

 

Clau dels exercicis 

 

1. Subratlleu les formes correctes: 

 

1 La Lluna a Lleó pot reconcentrar les vostres energies i tornar-les més intenses, i més 

en aquest moment (que / en què / en el que) la Lluna va acreixent. 

 

2 Sigui quin sigui el resultat (que / al qual / al que) arribeu, disposeu-vos a millorar-lo. 
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3 Un grup de dones que són a la presó formen una banda de jazz (amb la que / amb què 

/ amb la qual) expressen les seves inquietuds. 

 

4 Un dels films mítics de Ventura Pons (en el que / en el qual / en que) s’expliquen les 

vivències d’un adolescent... 

 

5 No parlo d’aquest llibre, sinó (del que / del qual / que) em van vendre. 

 

6  La noia (amb la que / que / amb qui) anaves no la conec de res. 

 

7 No portava carnet (la qual cosa / el que / el qual) és una imprudència. 

 

8 Passareu per una avinguda (on / en que / que) hi ha un bar. 

 

9 Pel·lícula protagonitzada per aquell actor en l’època (que / en la que / en què) solia fer 

papers de còmic. 

 

 

2 Subratlleu les formes correctes: 

 

1 Els resultats (als que / als quals / a que) van arribar no eren prou correctes. 

 

2 Van perdre les adreces de París que duien, (el que / cosa que / el qual) els va 

perjudicar molt. 

 

3 Els companys (amb qui / amb els que / amb els quals) es pot comptar són quatre i 

prou. 

 

4 Tornava sempre al lloc (que / en què / on) s’havien conegut. 

 

5 Hi ha hagut una tirallonga de males gestions (de les que / que / de les quals) ningú no 

es vol responsabilitzar. 
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6 Hem preparat uns quants exercicis (per a qui / pel qui / pel que) en vulgui. 

 

7 En l’article hi havia una fotografia (la qual / que) ha fet la volta al món, (en la que / 

en què / en la qual) es veu un africà desnodrit. 

 

8 Els documents històrics (a on / als quals / als que) volen accedir, de moment no són a 

l’abast del jovent. 

 

9 En els darrers anys han augmentat les taxes d’atur, (el qual / el que / la qual cosa) 

representa un retrocés. 

 

 

3 Corregiu aquestes frases defectuoses: 

 

1 És una mena de carbassa de la qual es fa cabell d’àngel. 

 

2 Aquestes són les conclusions a les quals / a què he arribat 

 

3 La botiga de la qual / de què et parlo és més lluny. 

 

4 S’han venut aquell pis on anaven els caps de setmana. 

 

5 És un problema del qual ell sempre parla. 

 

6 Aquestes són les taules a les quals / a què es refereix. 

 

7 Ha vingut el xicot al qual / a qui has de fer classes. 

 

8 He comprat un pis que està molt bé. 
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4 Ompliu els buits amb un pronom relatiu acompanyat, si cal,  d’altres elements: 

 

1 Estranya combinació de comèdia, terror i cinema infantil en què / en la qual / amb 

què / amb la qual el director va voler repetir l’operació de l’anterior pel·lícula. 

 

2 Robust relat en què / en el qual gairebé es pot sentir la textura de la terra, la pols i el 

vent. 

 

3 Un pare de família té a casa un laboratori on / en què / en el qual                               

fa experiments. 

 

4 Una tòpica comèdia en què / en la qual alguns comentaristes han volgut veure una 

metàfora del comunisme. 

 

5 La persecució de què / de la qual és objecte el metge dóna peu a un itinerari per les 

carreteres nord-americanes. 

 

6 Una professora viu obsessionada per la pèrdua d’un germà de qui / del qual                 

la van separar quan eren petits. 

 

7 Una cambrera mediocre en decadència es desperta i troba que l’home amb qui / amb 

el qual ha passat la nit ha estat assassinat. 

 

 

5 Ompliu els buits amb un pronom relatiu acompanyat, si cal,  d’altres elements. 

 

1 La meva cosina està castigada i no podrà anar a la festa a què/ a la qual                   

havia estat convidada. 

 

2 Primer va sonar una melodia estranya,  de la qual    en Lluís no va entendre res. 
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3 La seva germana es va tancar a la seva cambra, on / en què / en la qual                                                  

va passar la resta del dia. 

 

4 Aquesta és una teoria sobre la qual hi ha una gran controvèrsia, ja que, per uns, 

encara és vàlida, mentre que pels altres ha quedat clarament desfasada. De totes 

maneres, la unanimitat en què / en la qual havien coincidit fins ara els diferents sectors, 

ja s´ha acabat. 

 

5  Als baixos de l’edifici hi havia un garatge enorme, on / en què / en el qual                                                    

cabien unes quantes desenes de camions, però que ara era utilitzat com a magatzem per 

a la llenya i habitació de mals endreços. 

 

6 Quan la vaig veure vaig pensar que era un retrat clavat de sa tia, la foto  de qui / de la 

qual encara conservava. 

 

6 Corregiu, si cal, aquestes frases: 

 

1 És una dona a qui agrada el cinema 

 

2 Ha tornat a venir la mateixa advocada que va venir l’altre dia. 

 

3 Finalment s’ha trobat la nena de qui parlaven els diaris. 

 

4 Acabo de veure la vella a qui vas curar la cama l’any passat. 

 

5 El moble on deixem les galetes és el de la dreta. 

 

6 La Pilar té un avi bo que ella estima amb deliri. 

 

7 Ja s’ha estrenat l’obra de la qual us he parlat tantes vegades. 


