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22. ELS PRONOMS FEBLES: ASPECTES FORMALS

22.1. caracterItzacIó generaL

Els pronoms febles pertanyen a la classe dels clítics, elements àtons 
que depenen fonològicament d’un element tònic, anomenat hoste. Els 
pronoms febles, concretament, tenen com a hoste el verb, respecte al 
qual s’anteposen o es posposen formant una unitat prosòdica:

Em pareix bé. 
Emporteu-vos la pilota!

A més dels pronoms personals, que, com s’ha apuntat en el capítol 
anterior, poden ser forts o febles, hi ha uns altres pronoms febles que 
tenen un comportament semblant, i que es tractaran juntament amb els 
personals en el present capítol. Es tracta del pronom neutre (ho) i dels 
anomenats pronoms adverbials (ne i hi):

Ja ho sabia. 
Volia comprar-ne quatre. 
No hi ha manera d’acabar açò.

La riquesa de pronoms febles i la variació formal que els caracteritza 
fan recomanable separar els aspectes formals i els aspectes funcionals. 
En el present capítol s’analitza la forma i la combinació dels pronoms 
febles, i en el pròxim, la seua funció.

22.2. Les varIacIons morfoLògIques

De manera paral·lela als pronoms personals forts, els pronoms 
personals febles presenten diferències formals relacionades amb les 
categories de persona (primera, segona i tercera persona), de nombre 
(singular i plural), de gènere (masculí, femení i neutre) i de cas (acusatiu 
i datiu, és a dir, complement directe i complement indirecte). En canvi, 
el pronom neutre i els pronoms adverbials no presenten variació. Les 
diferències esmentades s’esquematitzen en la taula 22.1. En aquells 
casos en què el pronom pot adoptar formes diferents, s’indica la que 
apareix darrere de verbs acabats en consonant.

Taula 22.1: 
Els pronoms febles

singular plural

personals

1a persona me nos

2a persona te vos

3a persona

acusatiu
masculí lo los

femení la les

datiu li los

reflexiu se

neutre ho

adverbials
ne

hi
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Amb l’excepció del pronom reflexiu se, tots els pronoms personals tenen 
formes diferents per al singular i el plural. En canvi, únicament els de 
tercera persona presenten formes diferents per a l’oposició de cas, i 
només els acusatius de tercera persona establixen distincions de gènere.

22.3. La posIcIó deLs pronoms febLes I La varIacIó 
contextuaL

22.3.1. pronoms proclítics i enclítics

Els pronoms febles poden anteposar-se o, al contrari, posposar-se al 
verb. En el primer cas reben el nom de proclítics (o pronoms proclítics); 
en el segon, el nom d’enclítics (o pronoms enclítics). Com a norma 
general, s’anteposen al verb, excepte si es tracta d’un imperatiu, d’un 
infinitiu o d’un gerundi. En les perífrasis d’infinitiu i de gerundi, i en el 
passat perifràstic, a més, és possible tant l’anteposició, d’acord amb 
la norma general, com la posposició, pel fet d’estar integrades per un 
infinitiu o un gerundi.

Taula 22.2: 
Els pronoms proclítics i enclítics

pronom proclític pronom enclític

Li dóna la mà.
Li donarà la mà.
Li ha donat la mà.
Li va donar la mà.
Li està donant la mà.

Dóna-li la mà.
Volia donar-li la mà.
Donant-li la mà.
Va donar-li la mà.
Està donant-li la mà.

22.3.2. formes plenes, reforçades, reduïdes i elidides

A causa del seu caràcter àton, molts pronoms febles adopten formes 
diferents segons siguen proclítics o enclítics, i segons el tipus de 
contacte (vocàlic o consonàntic) que mantenen respecte al verb. Tenint 
en compte la forma i la posició dels pronoms, es parla de formes plenes, 
reduïdes, reforçades i elidides. En aquells casos en què hi ha variació:

a) La forma plena es posposa al verb acabat en consonant (o en diftong 
decreixent): donar-me, doneu-me.

b) La forma reduïda es posposa a un verb acabat en vocal (que no siga la 
semivocal u final d’un diftong decreixent): dóna’m.

c) La forma reforçada s’anteposa a un verb començat per consonant: em 
dóna.

d) La forma elidida s’anteposa a un verb començat per vocal o h (el 
pronom la no s’elidix si el verb comença amb i o u àtones): m’envia.

Tot seguit s’indiquen les diferents formes que pot adoptar cada pronom:
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Taula 22.3: 
Les formes dels pronoms febles

a b c d e f

forma plena me te se ne lo los nos vos la les li ho hi

forma reduïda ’m ’t ’s ’n ’l ’ls ’ns us

forma 
reforçada em et es en el els ens

forma elidida m’ t’ s’ n’ l’ l’

a) Els pronoms del grup A presenten quatre formes diferents:

Taula 22.4: 
Les formes dels pronoms me, te, se i ne

darrere de verb acabat en davant de verb començat per

consonant vocal consonant vocal

mirar-me mira’m em mira m’escolta

mirar-te mira’t et mira t’escolta

mirar-se perdre’s es perd s’escolta

comprar-ne compra’n en compra n’adquirix

ObSErvACIó: Les formes plenes, amb tot, es mantenen davant de verbs 
començats per consonant en certs casos estereotipats, com ara els modismes 
tant me fa, tant se val. També se sol usar la forma plena se davant de verb 
començat per [s] per a evitar l’assimilació amb la s del pronom: No se sap 
res encara. L’acte se celebrarà demà. En alguns parlars les formes plenes es 
mantenen de manera general davant de verb començat per consonant: me 
mira, te parla, se pentina, ne du. Es tracta de formes acceptables, però en els 
registres formals són preferibles les formes reforçades.

b) El pronom lo és semblant als del grup A, però amb la diferència que 
presenta la vocal o en la forma plena:

Taula 22.5: 
Les formes del pronom lo

darrere de verb acabat en davant de verb començat per

consonant vocal consonant vocal

mirar-lo mira’l el mira l’escolta

c) Els pronoms del grup C tenen la mateixa alternança vocàlica, però a 
diferència de lo no presenten forma elidida:

Taula 22.6: 
Les formes dels pronoms los i nos

darrere de verb acabat en davant de verb començat per

consonant vocal consonant vocal

mirar-los mira’ls els mira els escolta

mirar-nos mira’ns ens mira ens escolta

ObSErvACIó: En la llengua parlada és molt general l’ús de la forma mos en tots 
els contexts. La forma mos, que potser procedix de l’encreuament amb la 
primera persona del singular me, no és pròpia dels registres formals. Com a 
alternativa a mos, alguns escriptors valencians també han utilitzat la forma 
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nos anteposada al verb, d’acord amb l’ús antic. A partir de la forma reforçada 
ens, també s’ha produït col·loquialment la reducció en es i la posterior 
confusió amb el pronom reflexiu se: Es pensàvem que vindríeu. Tots s’hem de 
morir. Donem-se les mans. No podem entendre’s.

El canvi només s’ha produït quan estos pronoms febles van amb verbs 
pronominals, reflexius i recíprocs, és a dir, quan el pronom i el verb 
coincidixen en persona i nombre, i afecta també el pronom vos (a partir de la 
reducció en es de l’antiga forma eus): Es pensàveu una altra cosa. S’heu volgut 
com a germans. Podeu agafar-se les mans. No podíeu entendre’s.

d) El pronom vos pot presentar l’alternança entre la forma vos i us o 
adoptar la forma vos en tots els contexts:

Taula 22.7: 
Les formes del pronom vos

darrere de verb acabat en davant de verb començat per

consonant vocal consonant vocal

mirar-vos escriure-vos / escriure-us vos mira / us mira vos escolta / us escolta

e) El pronom la té, a més de la forma plena, una forma elidida que s’usa 
davant de vocal diferent de i o u àtones:

Taula 22.8: 
Les formes del pronom la

darrere de verb acabat en davant de verb començat per

consonant vocal consonant vocal

mirar-la mira-la la mira
l’escolta
la ignora
la utilitza

f) Els pronoms del darrer grup no presenten alteracions formals:

Taula 22.9: 
Els pronoms febles sense variants formals

darrere de verb acabat en davant de verb començat per

consonant vocal consonant vocal

mirar-les mira-les les mira les escolta

parlar-li parla-li li parla li escriu

mirar-ho mira-ho ho mira ho escriu

mirar-hi mira-hi hi mira hi escriu

ObSErvACIó: Encara que no presente variació gràfica, el pronom ho sí que es 
pronuncia de manera diferent segons el context en què aparega  
(v. § 1.2.2.3.1.a): mirar-ho ([o]); mira-ho, ho escriu ([w]); ho mira ([ew] o [u]). 
També el pronom hi adopta la pronunciació [j] precedit o seguit de vocal: Tu 
també hi passares. No hi havia ningú.
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22.4. Les combInacIons de pronoms febLes

22.4.1. L’orde dels pronoms febles

Els pronoms febles poden usar-se en combinacions binàries, i molt més 
esporàdicament, en combinacions ternàries o superiors. L’orde dels 
pronoms és fix i independent del fet que ocupen una posició proclítica 
o enclítica. Tant les combinacions com l’orde, que en cap cas es poden 
invertir, figuren en la taula següent: 

Taula 22.10: 
L’orde dels pronoms febles

3a persona
reflexiu 2a persona 1a persona

3a persona adverbials
i neutredatiu acusatiu

se te
vos

me
nos

li
los

lo
la
los
les

ne hi

ho

ObSErvACIó: D’acord amb la taula anterior són possibles les combinacions de 
pronoms pertanyents a diferents columnes, però no els que pertanyen a una 
mateixa columna.

22.4.2. La forma dels pronoms febles

Els pronoms febles poden adoptar formes diferents segons la posició 
que ocupen respecte al verb i la combinació en què apareixen. La forma i 
la grafia dels pronoms seguixen les normes generals següents:

a) Els pronoms febles es col·loquen junts formant un grup proclític o enclític:

M’ho vol dir. o Vol dir-m’ho. 
Li la donaré. o Dóna-li-la.

b) En posició proclítica, els pronoms s’escriuen o bé separats o bé 
apostrofats:

Te la compraré demà. 
Ja se n’ha anat. 
No me’n parles.

c) En posició enclítica, van lligats al verb o entre ells amb guionets o amb 
apòstrofs:

Compra-te-la demà. 
Vés-te’n ja! 
No vols dir-m’ho?

d) En les combinacions en què apareixen formes elidides o reduïdes, 
l’apòstrof es col·loca tan a la dreta com siga possible:

Ja se n’ha anat. i Ja se’n va anar. 
No li l’he portat. i Li’l portaré demà.

ObSErvACIó: El pronom lo adopta la forma elidida l’ quan es combina amb el 
pronom ne, ja que altrament donaria lloc a la forma gràfica le, inexistent com 
a pronom: Si vols, l’en farem partícip, de les nostres preocupacions.
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e) Els pronoms me, te i se adopten les formes plenes quan se situen en el 
primer lloc d’una combinació proclítica:

Me la van regalar. 
Quan te n’aniràs a Xàtiva? 
No se’m va acudir preguntar per tu.

ObSErvACIó: Els pronoms anteriors adopten les formes elidides seguits de ho o 
hi: Quan m’ho diràs? No s’hi troba, amb un vestit tan modern.

f) En les combinacions en què el primer pronom acaba en s, el segon 
adopta la forma reforçada (si en té) tant en posició enclítica com 
proclítica:

Ens els portaran demà. o Emportem-nos-els ja! 
Els els vam tornar. o Vam tornar-los-els. 
No els en vull dir res. o No vull dir-los-en res.

Com a resum, s’arrepleguen a continuació les formes que presenten 
els pronoms en les diferents combinacions binàries possibles, i, 
concretament, la forma i l’orde que adopten els pronoms quan el grup 
pronominal apareix davant de verb començat per consonant, davant de 
verb començat per vocal, després de verb acabat en consonant i després 
de verb acabat en vocal.
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Taula 22.11: 
Les combinacions binàries de pronoms

me te lo la Ho li ne Hi nos vos los les

me

davant 
cons. me’l me la m’ho me li me’n m’hi me’ls me les

davant 
vocal me l’ me l’/la* m’ho me li me n’ m’hi me’ls me les

darrere 
cons. -me’l -me-la -m’ho -me-li -me’n -m’hi -me’ls -me-les

darrere 
vocal -me’l -me-la -m’ho -me-li -me’n -m’hi -me’ls -me-les

te

davant 
cons. te’m te’l te la t’ho te li te’n t’hi te’ns te’ls te les

davant 
vocal te m’ te l’ te l’/la* t’ho te li te n’ t’hi te’ns te’ls te les

darrere 
cons. -te’m -te’l -te-la -t’ho -te-li -te’n -t’hi -te’ns -te’ls -te-les

darrere 
vocal -te’m -te’l -te-la -t’ho -te-li -te’n -t’hi -te’ns -te’ls -te-les

lo

davant 
cons. l’en l’hi

davant 
vocal el n’ l’hi

darrere 
cons. -l’en -l’hi

darrere 
vocal -l’en -l’hi

la

davant 
cons. la’n la hi

davant 
vocal la n’ la hi

darrere 
cons. -la’n -la-hi

darrere 
vocal -la’n -la-hi

li

davant 
cons. li’l li la li ho li’n li hi li’ls li les

davant 
vocal li l’ li l’/la li ho li n’ li hi li’ls li les

darrere 
cons. -li’l -li-la -li-ho -li’n -li-hi -li’ls -li-les

darrere 
vocal -li’l -li-la -li-ho -li’n -li-hi -li’ls -li-les

se

davant 
cons. se’m se’t se’l se la s’ho se li se’n s’hi se’ns se vos se’ls se les

davant 
vocal se m’ se t’ se l’ se l’/la* s’ho se li se n’ s’hi se’ns se vos se’ls se les

darrere 
cons. -se’m -se’t -se’l -se-la -s’ho -se-li -se’n -s’hi -se’ns -se-vos -se’ls -se-les

darrere 
vocal -se’m -se t’ -se’l -se-la -s’ho -se-li -se’n -s’hi -se’ns -se-vos -se’ls -se-les
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me te lo la Ho li ne Hi nos vos los les

ne

davant 
cons. n’hi

davant 
vocal n’hi

darrere 
cons. -n’hi

darrere 
vocal -n’hi

nos

davant 
cons. ens el ens la ens ho ens li ens en ens hi ens els ens les

davant 
vocal ens l’ ens l’/la* ens ho ens li ens n’ ens hi ens els ens les

darrere 
cons. -nos-el -nos-la -nos-ho -nos-li -nos-en -nos hi -nos-els -nos-les

darrere 
vocal ‘ns-el ‘ns-la ‘ns ho ‘ns-li ‘ns-en ‘ns hi ‘ns-els ‘ns-les

vos

davant 
cons. vos em vos el vos la vos ho vos li vos en vos hi vos ens vos-els vos les

davant 
vocal vos m’ vos l’ vos l’/la* vos ho vos li vos n’ vos hi vos ens vos-els vos les

darrere 
cons. -vos-em -vos-el -vos-la -vos-ho -vos-li -vos-en -vos-hi -vos-ens -vos-els -vos-les

darrere 
vocal -vos-em -vos-el -vos-la -vos-ho -vos-li -vos-en -vos-hi -vos-ens -vos-els -vos-les

los

davant 
cons. els el els la els ho els en els hi els els els les

davant 
vocal els l’ els l’/la* els ho els n’ els hi els els els les

darrere 
cons. -los-el -los-la -los-ho -los-en -los-hi -los-els -los-les

darrere 
vocal ‘ls-el ‘ls-la ‘ls-ho ‘ls-en ‘ls-hi ‘ls-els ‘ls-les

les

davant 
cons. les en les hi

davant 
vocal les n’ les hi

darrere 
cons. -les-en -les-hi

darrere 
vocal -les-en -les-hi

*El pronom la manté la forma plena davant de verb començat per i o u àtones.

Precisions sobre les combinacions de pronoms febles:

a) És habitual la posposició del pronom se als pronoms de primera i 
segona persona, i al pronom de datiu li: Me s’ha fet tard (en lloc de Se 
m’ha fet tard). Li s’ha perdut (en lloc de Se li ha perdut). El canvi d’orde no 
és acceptable en registres formals.
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b) Per a evitar el contacte de consonants, en certs parlars és habitual 
adoptar una e de suport en casos com Els [e] la portaré demà, Vos [e] 
n’aneu ja? La vocal és acceptable en l’àmbit oral dels parlars en què 
els és pròpia, però no té reflex ni en els registres formals ni tampoc en 
l’escriptura. 

c) En els parlars valencians més septentrionals, el pronom li adopta la 
forma hi en combinació amb un pronom de tercera persona acusatiu, i es 
posposa a l’acusatiu: L’hi he donat (per Li l’he donat). Ja la hi donaré (per 
Ja li la donaré), etc. 

ObSErvACIó: La combinació «acusatiu + datiu hi» respon a l’orde que tenien 
els pronoms en la llengua antiga i a la dissimilació de consonant lateral del 
pronom de datiu (per exemple, la li donà → la hi donà). En el primer dels dos 
exemples següents es pot observar la combinació originària sense el canvi de 
li en hi, i en el segon, la combinació ja dissimilada: 
«mas sabeu quan la li darà, aquesta possessió?», sant vicent ferrer, Sermons. 
«com lo comte hermità sabé la gràcia que lo rey havia feta a son fill, anà  
davant ell, agenollà’s als seus peus e besà-li la mà –si bé lo rey no la y  
volia dar», joanot martorell, Tirant lo Blanch.



178

23. ELS PRONOMS FEBLES: ASPECTES FUNCIONALS

23.1. caracterItzacIó generaL

Dins dels pronoms febles, els personals de primera i segona persona 
tenen un caràcter díctic, i designen, respectivament, l’emissor i 
el receptor de l’acte de parla. En canvi, els de tercera persona, el 
neutre i els adverbials tenen un caràcter anafòric i fan referència a un 
antecedent, això és, a un element aparegut en el discurs previ, com es 
pot observar en l’exemple següent:

–Has trobat ja el portamonedes? –No, encara no l’he trobat.

En l’exemple anterior, el pronom l’ té com a antecedent el sintagma 
nominal el portamonedes, i reemplaça en l’oració on apareix un 
constituent oracional equivalent al dit sintagma nominal. La substitució 
d’un element oracional per un pronom rep el nom de pronominalització. 
respecte a l’exemple anterior, per tant, es pot dir que l’ pronominalitza 
el sintagma nominal el portamonedes.
ObSErvACIó: En alguns casos, els pronoms no fan referència a un antecedent 

sinó a un conseqüent, i la referència és, per tant, catafòrica: Quan el veges, 
digues al teu germà que es pose en contacte amb nosaltres.

La relació anafòrica existent entre un pronom i el seu antecedent pot 
basar-se en la referència o en el sentit. Es parla d’anàfora de referència 
(o de coreferència) si l’antecedent i el pronom designen la mateixa 
entitat, i d’anàfora de sentit si no designen la mateixa entitat però tenen 
un significat paral·lel. L’anàfora de referència i la de sentit es poden 
constatar en els exemples següents:

anàfora de referència → Vaig agafar les sabates i les vaig deixar   
  fora de l’habitació.  
anàfora de sentit → Maria es va menjar dos pomes, però   
  Marta només se’n va menjar una. 

En el primer exemple, l’antecedent (les sabates) i el pronom (les) 
designen la mateixa entitat, però en el segon l’antecedent (pomes) i el 
pronom (’n) no designen, evidentment, la mateixa entitat.

Cal assenyalar, a més, que el constituent pronominalitzat per un pronom 
apareix en certs casos dislocat a l’esquerra o a la dreta de l’oració, com 
es pot comprovar en els exemples següents:

dislocació a l’esquerra → Les sabates, les vaig deixar fora de   
  l’habitació.  
dislocació a la dreta → Les vaig deixar fora de l’habitació, les   
  sabates. 

ObSErvACIó: El constituent dislocat ocupa una posició perifèrica dins de l’oració. 
De fet, entre el constituent dislocat i la resta de l’oració es produïx una inflexió 
tonal que en l’escriptura es marca amb una coma, que és obligatòria si està 
dislocat a la dreta i opcional si està dislocat a l’esquerra (v. § 7.3.1.1.d). A 
causa del caràcter perifèric del constituent dislocat, l’oració conté, a més, un 
pronom de represa (les en els exemples anteriors), que és coreferencial amb 
el constituent dislocat.
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23.2. eLs pronoms personaLs febLes

23.2.1. els pronoms reflexius i no reflexius

Els pronoms personals febles poden funcionar com a complement directe 
o indirecte; a més, poden ser reflexius o no reflexius. Els pronoms reflexius 
tenen com a antecedent el subjecte de l’oració, i per tant el subjecte i el 
complement directe o l’indirecte designen la mateixa persona:

Encara no t’has pentinat? 
Lluïsa es pentina cada dia abans de gitar-se. 
Ens hem comprat un reproductor de DVD.

ObSErvACIó: Els pronoms reflexius plurals tenen una interpretació recíproca 
en aquells casos en què cadascuna de les persones designades realitza una 
acció que recau sobre una altra d’estes persones: Es pentinen l’una a l’altra. No 
som parents, però ens fem molt.

Els no reflexius, en canvi, designen una persona, o una entitat no 
humana, diferent de la designada pel subjecte de l’oració:

No patisques, que jo et protegiré. 
El xiquet està tot despentinat; pentina’l abans d’eixir. 
Ens han regalat un reproductor de DVD.

Com ocorre amb els pronoms forts, els de primera i segona persona 
poden ser reflexius o no, segons el context. En els de tercera persona, 
en canvi, la funció reflexiva la realitza el pronom se, i la no reflexiva, els 
altres pronoms.

Taula 23.1: 
Els pronoms reflexius i no reflexius

acusatiu datiu

1a i 2a persona reflexius  
i no reflexius

me, nos
te, vos

3a persona
reflexiu se

no reflexius lo, la, los, les li, los

ObSErvACIó: A més de la funció reflexiva, el pronom se també s’usa amb una 
funció impersonalitzadora en les oracions passives pronominals: Enguany 
s’han construït molts edificis pertot arreu.

23.2.2. els pronoms no reflexius de tercera persona

Els pronoms de tercera persona pronominalitzen sintagmes nominals 
definits o noms propis, i funcionen, com s’ha apuntat, com a acusatius 
(complement directe) i datius (complement indirecte):

M’he deixat el llibre a l’habitació. Fes el favor de portar-me’l. (’l = el llibre) 
Agafa una taronja i porta-me-la. (la = la taronja que agafes) 
Joan no està d’acord amb això? Doncs, si no li pareix bé, que ho faça ell. 
(li = a joan) 
Si veus les meues germanes, no els digues res. (els = a les meues 
germanes)
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23.2.2.1. El participi dels temps composts concorda en gènere i nombre 
amb els pronoms acusatius de tercera persona lo, la, los, les:

–Has vist la meua germana? –No, encara no l’he vista. 
No me les he menjades jo, les taronges.

La concordança també es dóna en aquells casos en què el temps 
compost va seguit d’un infinitiu i el pronom s’anteposa al conjunt verbal, 
amb independència que el pronom siga un complement de l’infinitiu o no:

No les he sentides entrar. 
No l’ha deguda conéixer. 
No les hem pogudes comentar.

23.2.2.2. En la llengua parlada, el pronom datiu de tercera persona 
tendix a usar-se pleonàsticament en casos en què el complement 
indirecte ja apareix en posició postverbal o anteposat al verb si es tracta 
d’un relatiu o d’un interrogatiu:

Li hem regalat una bicicleta nova al xiquet. 
Aquell és el professor a qui li vam presentar el treball. 
A qui li has de dir que t’ajude?

L’ús del pronom és una innovació recent que no respon a cap necessitat 
discursiva, i per això s’evita en els registres formals: Hem regalat una 
bicicleta nova al xiquet. Aquell és el professor a qui vam presentar el treball. 
A qui has de dir que t’ajude?

23.3. eL pronom neutre

El pronom neutre ho pot pronominalitzar constituents oracionals amb 
funcions diverses; concretament:

a) Pronominalitza el complement directe en aquells casos en què 
equival als pronoms demostratius neutres (açò, això i allò) o a una oració 
completiva, tant si el verb es troba en forma finita com en infinitiu:

Açò no funciona bé. Ho pots arreglar? (ho = açò) 
Allò que et vaig dir l’altre dia, no ho contes a ningú. (ho = allò que et vaig 
dir l’altre dia) 
No t’ho pots ni imaginar, les coses que li va retraure. (ho = això, o siga, 
les coses que li va retraure) 
Diu que arribarà a l’hora, però jo no m’ho crec. (ho = que arribe a l’hora) 
Lamenta haver vingut o no ho lamenta? (ho = haver vingut)

b) Pronominalitza l’atribut dels verbs ser, estar, paréixer i semblar, tant si 
és un adjectiu com un sintagma nominal o preposicional:

És estranger però no ho sembla. (ho = estranger) 
Dis-me la veritat: està malalt o no ho està? (ho = malalt) 
Aquella camisa és de cotó o no ho és? (ho = de cotó) 
–És el nou metge? –Sí, sí que ho és. (ho = el nou metge)

ObSErvACIó: Com es pot comprovar en el darrer exemple, el pronom ho també 
pronominalitza sintagmes nominals definits, encara que en registres molt 
formals s’ha recomanat també a vegades l’ús de lo: Sí, sí que l’és.
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23.4. Els pronoms advErbials

23.4.1. El pronom ne

El pronom ne apareix lexicalitzat en una sèrie de verbs pronominals que 
indiquen el desplaçament des d’un lloc. Es tracta de verbs com ara anar-
se’n, eixir-se’n, pujar-se’n, vindre-se’n:

Me’n vaig anar a les tres de la nit. 
Després de la seua resposta, tots se n’eixiren de la sala. 
La xiqueta ja se n’ha pujat a casa. 
Tan bon punt ho va saber, se’n va vindre corrents.

El pronom ne, a més, pronominalitza constituents oracionals amb 
funcions diverses; concretament:

a) Amb una funció partitiva, pronominalitza el nucli, o el nucli i els 
complements, d’un sintagma nominal quantificat o sense determinant, 
que funciona com a complement directe o com a subjecte de certs verbs 
intransitius (v. § 32.2.4):

–Tens tabac? –No, no en tinc. (en = tabac) 
–Necessites més fulls? –No, ja en tinc tres. (en = fulls) 
–Han arribat ja els convidats? –Només n’ha arribat un. (n’ = convidat) 
–Hi havia molta gent? –N’hi havia moltíssima. (n’ = gent) 
L’arròs està molt bo, però no me’n poses més. (’n = arròs) 
–Vols te amb llima? –Sí, posa-me’n una miqueta. (’n = te amb llima) 
Com que li agraden les novel·les policíaques, li’n vaig regalar un parell. 
(’n = novel·les policíaques)

Com es pot comprovar en els exemples anteriors, el pronom substituïx 
el nucli del sintagma nominal, o el nucli i els complements, però 
no els quantificadors (tres, un, més, una miqueta, un parell, en els 
exemples anteriors). A més dels quantificadors, també és possible no 
pronominalitzar els complements, que prenen la preposició partitiva de, 
en cas que no apareguen precedits ja d’una preposició (v. § 26.3.3.1):

–Has menjat pomes? –Me n’he menjat tres de roges. (n’ = pomes) 
Si no tens aigua de la font, posa-me’n de l’aixeta. (’n = aigua) 
Em va demanar tres barres de pa sense sal, però jo en vaig comprar una 
amb sal. (en = barra de pa)

ObsErvACió: La mateixa preposició partitiva, a més, apareix si el constituent 
pronominalitzat es troba dislocat a la dreta o a l’esquerra de l’oració: Ja en 
tinc prou, de vi. De vi, ja en tinc prou.

b) Amb una funció partitiva, també pronominalitza el complement 
introduït per de de sintagmes nominals amb funció de complement 
directe o de subjecte posposat que fan referència a la part d’un conjunt:

Si hi ha cireres, porta-me’n una cistella. (’n = de cireres) 
Cull les roses i fes-me’n un bon ramell. (’n = de roses) 
D’El món mariner de Peníscola, només me’n queda un exemplar. (’n = 
d’‘El món mariner de Peníscola’) 
Vam entrar al museu, però només en vam visitar una part. (en = del museu).

ObsErvACió: També pot pronominalitzar el complement del nom en casos en què 
el valor partitiu no és tan evident: Vam anar a Sagunt i vam visitar-ne el castell. 
Abans de prendre el medicament, llegiu-ne les instruccions.
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c) Pronominalitza el complement d’un adjectiu amb funció d’atribut dels 
verbs ser i estar:

Del treball, ell n’està realment satisfet. (n’ = del treball) 
S’ha comprat un ordinador i n’està molt content. (n’ = de l’ordinador)

d) Pronominalitza el complement de règim introduït per la preposició de:

D’això, ja en parlarem demà. (en = d’això) 
Havia d’arreplegar el xiquet però no me’n vaig recordar. (’n = 
d’arreplegar el xiquet) 
Li vaig dir que em sentia malament i se’n va burlar. (’n = del fet que em 
sentira malament)

e) Pronominalitza el complement d’origen o de procedència que 
seleccionen verbs com ara vindre (d’algun lloc), eixir (d’algun lloc), tornar 
(d’un lloc), traure (una cosa d’un lloc), etc.:

Vas a la plaça o en véns? (en = de la plaça) 
Quan jo arribava a l’oficina, Jaume n’eixia. (n’ = de l’oficina) 
Han viatjat a Egipte i n’han tornat molt satisfets. (n’ = d’egipte) 
Tots volien traure aigua del pou, però la n’ha treta Anna. (n’ = del pou).

f) Pronominalitza el complement predicatiu del verb fer (de):

De dependenta, ja fa temps que no en fa. (en = de dependenta).

g) Pronominalitza l’atribut del verb fer-se quan significa ‘passar a formar part’:

Encara no s’ha fet soci del club, però prompte se’n farà. (’n = soci del club).

23.4.2. el pronom hi

El pronom hi apareix lexicalitzat en verbs com ara haver-hi o veure-s’hi, i 
en algunes frases més o menys fixades:

Hi havia molta gent pel carrer. 
Sense les ulleres no m’hi veig. 
Amb el vestit nou no m’hi trobe. 
No s’hi val. 
Tant se m’hi dóna.

El pronom hi, a més, pronominalitza constituents d’oracions amb 
funcions diverses. En general, es tracta de funcions que s’han perdut 
en la llengua espontània, però que convé mantindre en els registres 
formals, d’acord amb l’ús propi dels autors clàssics i de la llengua 
literària; concretament:

a) Pronominalitza el complement locatiu o el complement de destinació 
que seleccionen verbs com ara viure o residir (en un lloc), trobar-se (en 
un lloc), anar (a un lloc), passar (per un lloc), etc.:

Fa temps vivien a Ador, però no sé si encara hi viuen. (hi = a ador) 
Tots els dies s’hi troben, en el mateix aparcament. (hi = en el mateix 
aparcament) 
Sempre anem per aquell camí. Tu també hi vas? (hi = per aquell camí) 
Han prohibit el pas pel pont, però encara hi passa molta gent. (hi = pel pont)

ObSErvACIó: En el cas que el locatiu aparega introduït per una locució del 
tipus al front, a la dreta, a l’esquerra, etc., la presència explícita en el context 
d’enunciació de tals locucions no obsta perquè es pronominalitze l’element 
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elidit: Vam anar a la cova i hi vam entrar fins a dins de tot (hi = de la cova). Com 
que tapava l’estàtua, li vaig dir que s’hi posara una miqueta més a la dreta (hi = 
de l’estàtua). A més, cal advertir que el locatiu no es pronominalitza si té un 
caràcter díctic i es recupera a partir del context d’enunciació: No el crides 
més, que ja ve.

També es pot pronominalitzar per hi els complements locatius que no 
són seleccionats pel significat del verb, sobretot si són el tema del qual 
es parla:

Jo estudie en la biblioteca, però Carme no hi estudia mai. (hi = en la 
biblioteca) 
Sempre s’hi desdejuna, en el bar de la cantonada. (hi = en el bar de la 
cantonada)

ObSErvACIó: No és possible la pronominalització en aquells casos en què 
el complement encapçala l’oració i s’interpreta com un condicional o un 
temporal, que delimita el context en què la predicació és verdadera: A Castelló 
sempre et tracten bé (això és, si et trobes a Castelló, quan vas a Castelló).

b) Pronominalitza el complement de règim introduït per preposicions 
diferents de de:

–Has pensat en la possibilitat de dir-li-ho? –Per descomptat que hi he 
pensat. (hi = en la possibilitat de dir-li-ho) 
–No m’hi acostume, a la seua absència. (hi = a la seua absència)  
–Li van oferir una compensació, però hi va renunciar. (hi = a la 
compensació) 
–M’agradaria participar en el concurs, però no m’hi atrevisc. (hi = a 
participar en el concurs)

c) Pronominalitza el complement predicatiu (v. § 23.4.1.f) i l’atribut dels 
verbs quasicopulatius (v. § 33.2.1 i § 23.4.1.g) en la majoria de casos:

En el moment que em va començar a parlar com un boig, li vaig dir que 
no m’hi parlara mai més. (hi = com un boig) 
Em van dir que amb el temps es faria més curt, però no s’hi ha tornat. (hi 
= curt) 
–Pere s’ha fet com una bacona. –No cal que ho digues; sí que s’hi ha fet, 
sí. (hi = com una bacona)

ObSErvACIó: A més dels predicatius, dels atributs dels verbs quasicopulatius 
i dels circumstancials de lloc, el pronom hi pot pronominalitzar altres 
complements circumstancials, com ara els de manera o els instrumentals 
i comitatius: Sempre hi parla, tranquil·lament (hi = tranquil·lament). Em 
va confessar que amb ell ja no hi podia viure (hi = amb ell). Sempre use 
l’estilogràfica, però m’he quedat sense tinta i no hi puc escriure (hi = amb 
l’estilogràfica).

 




