
Substituïu els sintagmes subratllats pels pronoms febles adients. Indiqueu la funció 
sintàctica d’aquests pronoms. 

1. Parla d'això. 

2. Parlo amb cautela. 

3. Posaré les tovalloles a taula. 

4. Passàvem pel pont. 

5. Venia de Cerdanyola. 

6. Ha regat unes flors grises a les amigues. 

7. Ha fet el que li vas demanar. 

8. Em recorde de tot el que m'has demanat. 

9. He menjat mongetes tendres. 

10. Viu a Elx. 

11. És covard. 

12. Es burla de la gent. 

13. Ara es posa al telèfon. 

14. S'ha negat a fer-ho. 

15. Ha confessat a nosaltres que no és veritat. 

16. Han arribat trenta-dues caixes. 

17. Agafa un grapat de cireres al teu cosí. 

18. No es recorda d'allò. 

19. Demà passat cantaré al Liceu. 

20. Em passege cada vespre per aquell carreró. 

21. Ja s'acostumarà al fred. 

22. La Cèlia tanca les gallines a la gàbia. 

23. Quan ell va a l'hort, jo ja torne de l'hort. 

24. Deixa el vestit a l'armari (imperatiu). 

25. La portera explica el que ha passat als veïns. 

26. Vigila les noies (imperatiu). 

27. Si l'aigua és fresca, beuré un got. 

28. Has vist els mobles nous? 

29. Sortireu d'ací tan bon punt haureu acabat la tasca. 

30. No podem moure a vosaltres d'ací. 

31. Dirigia la carta al Masnou. 

32. Deixeu les eines al banc (imperatiu). 

33. Escriviu una carta a les ties (imperatiu). 

34. M'ha semblat que eren les meves cosines. 

35. En Joan fa a ell mateix la clenxa. 

36. Arriben quatre avions al port de Liverpool. 

37. Afalaguen les amigues amb objectes valuosos. 

38. Ara parlarem d’allò. 

39. Porteu les maletes a nosaltres (imperatiu). 

40. Van fer mal a tu amb la seua actitud. 



SOLUCIONS 

1. Parla d'això. 
En parla (CRV) 

2. Parlo amb cautela. 
Hi parlo (CMode) 

3. Posaré les tovalloles a taula. 
Les hi posaré (CD-CLloc) 

4. Passàvem pel pont. 
Hi passàvem (CLloc) 

5. Venia de Cerdanyola. 
En venia (CLloc) 

6. Ha regat unes flors grises a les amigues. 
Els n’ha regalat unes (CI-CD ind.) 

7. Ha fet el que li vas demanar. 
Ho ha fet (CD neutre) 

8. Em recorde de tot el que m'has demanat. 
Me’n recorde (CRV) 

9. He menjat mongetes tendres. 
N’he menjat (CD neutre) 

10. Viu a Elx. 
Hi viu (CLloc) 

11. És covard. 
Ho és (Atr.) 

12. Es burla de la gent. 
Se’n burla (CRV) 

13. Ara es posa al telèfon. 
Ara s’hi posa (CRV o CLloc) 

14. S'ha negat a fer-ho. 
S’hi ha negat (CRV) 

15. Ha confessat a nosaltres que no és veritat. 
Ens ho ha confessat (CI-CD neutre) 

16. Han arribat trenta-dues caixes. 
N’han arribat trenta-dues (Subjecte ind.) 

17. Agafa un grapat de cireres al teu cosí. 
Agafa-li’n un grapat (CI-CD ind.) 

18. No es recorda d'allò. 
No se’n recorda (CRV) 

19. Demà passat cantaré al Liceu. 
Demà passat hi cantaré (CLloc) 

20. Em passege cada vespre per aquell carreró. 
M’hi passege cada vespre (CLloc) 

21. Ja s'acostumarà al fred. 
Ja s’hi acostumarà (CRV) 

22. La Cèlia tanca les gallines a la gàbia. 
La Cèlia les hi tanca (CD-CLloc) 

23. Quan ell va a l'hort, jo ja torne de l'hort. 
Quan ell hi va, jo ja en torne (CLloc-CLloc) 

24. Deixa el vestit a l'armari (imperatiu). 
Deixa-l’hi (CD-CLloc) 

25. La portera explica el que ha passat als veïns. 
La portera els ho explica (CI-CD neutre) 

26. Vigila les noies (imperatiu). 
Vigila-les (CD) 

27. Si l'aigua és fresca, beuré un got. 
Si l’aigua és fresca, en veure un (CD ind.) 

28. Has vist els mobles nous? 
Els has vists (CD) 

29. Sortireu d'ací tan bon punt haureu acabat la tasca. 
En sortireu tan bon punt l’haureu acabada 
(CLloc-CD) 

30. No podem moure a vosaltres d'ací. 
No us en podem moure (CD-CLloc) 

31. Dirigia la carta al Masnou. 
La hi dirigia (CD-CLloc) 

32. Deixeu les eines al banc (imperatiu). 
Deixeu-les-hi (CD-CLloc) 

33. Escriviu una carta a les ties (imperatiu). 
Escriviu-los-en una (CI-CD ind.) 

34. M'ha semblat que eren les meves cosines. 
M’ho ha semblat (CD neutre) 

35. En Joan fa a ell mateix la clenxa. 
En Joan se la fa (CI-CD) 

36. Arriben quatre avions al port de Liverpool. 
N’hi arribaren quatre (CD ind.-CLloc) 

37. Afalaguen les amigues amb objectes valuosos. 
Les hi afalaguen (CD-CInstr.) 

38. Ara parlarem d’allò. 
Ara en parlarem (CRV) 

39. Porteu les maletes a nosaltres (imperatiu). 
Porteu-nos-les (CI-CD) 

40. Van fer mal a tu amb la seua actitud. 
T’hi van fer mal (CI-CMode)

 


