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SINTAXI BÀSICA DELS PRONOMS PERSONALS 

 

1.El Subjecte. 

El subjecte és la persona o cosa que realitza l’acció verbal. Se sol obtenir posant el verb de la frase 

en nombre distint del que té. Si està en singular es posa en plural i si està en plural es posa en 

singular. Aquell element que ha de canviar-se obligatòriament  perquè la frase tinga sentit serà el 

subjecte. La causa és que el subjecte i el verb han de tenir sempre el mateix nombre i persona. 

 

Ex:  el mestre  ensenya  la lliçó;  *el mestre  ensenyen  la lliçó; *els mestres 

      ensenyen la lliçó; per tant, el subjecte de l’oració primera és “el mestre”. 

 

 

Els pronoms personals que poden fer de Subjecte, però també de 

Complement,s’anomenen   Pronoms Personals Forts i són els següents: 

 

 SINGULAR PLURAL 

 1ªpersona         

                    

jo,mi(1) nosaltres 

 2ªpersona 

tu(2) vosaltres 

 3ª persona  

ell, ella ells,elles 

reflexiu 

si 

(1)”Jo” s’usa quan el pronom de 1a persona del singular fa de Subjecte.”Mi” quan fa de 

Complement. El mateix ocorre en castellà. 

(2)”Tu” i “vosaltres” (2a persona) es poden substituir per vosté, vostés en senyal de 

respecte. En aquest cas el verb anirà en 3ª persona. 

 

 

2.El CD.  

S’obté preguntant QUÈ ?al verb. 

 

El pronom feble que substitueix els COMPLEMENTS  subratllats es posarà: 

En condicions normals, davant del verb(1) 

Si es tracta d’un imperatiu, darrere del verb(2) 

Si és una perífrasi o un perfet perifràstic, davant o darrere(3) 

 

DAVANT DEL VERB DARRERE DEL VERB  

començat per 

consonant 

començat per 

vocal o H 

acabat en 

consonant o 

diftong 

acabat en vocal 

 1ªpersona sing         

                    

em m' -me 'm 
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1ª persona plur 

ens -nos 'ns 

2ª persona sing 

et t' -te ‘t 

                 

2ªpersona plu 

 us  -vos 

   3ª pers sing                      

el,la l’ -lo,la ‘l, -la 

3ªpers plu 

els,les -los,-les ‘ls,-les 

 

 

 

(1)Antoni  portarà  el cotxe a la festa. Antoni  el portarà. 

(1)Ella comprarà  aquella casa.  Ella la comprarà. 

(1)El teu amic ha llegit el teu llibre.   El teu amic l’ha llegit 

(3)L’escultor  va regalar el monument. L’escultor va regalar-lo o el va regalar 

(3)La falla ha de repartir aquells premis. La falla els ha de repartir o ha de repartir-los. 

(1)Ell regalarà la màquina de cosir. 

(2)Compra el tiquet per al dinar. Compra’l per al dinar. 

(2)Compra l’entrada abans que s’acaben. Compra-la abans que s’acaben. 

 

Si el Complement  és de 3ª persona però consisteix en un substantiu que no porta cap 

determinant davant o bé porta un quantitatiu o indefinit, el substituirem pel pronom EN, que té les 

formes següents: 

 

DAVANT DEL VERB DARRERE DEL VERB 

 

 

començat per 

consonant 

començat per 

vocal o h 

acabat en conso 

nant o diftong 

acabat en vocal 

3ª persona 

en n’ -ne ‘n 

 

(1)Ella no conta bé contes. Ella no en conta bé. 

(3)Pep va fer tretze anys ahir. Pep va fer-ne tretze o Pep en va fer tretze. 

(1).Els Reis d’Orient han portat a casa  molts regals. Els Reis d’Orient n’han portat molts. 

(2).Porteu diners a casa i tindreu l’agraïment dels pares. Porteu-ne a casa i tindreu l’agraïment 

dels pares. 

(2).Regala llibres i veuràs com algú els aprofita. Regala’ n i veuràs com algú els aprofita. 

(2).Compra  camises perquè ara estan més barates que mai. Compra’n perquè ara estan més 

barates que mai. 

(3).Vol preparar xocolatades per als xiquets de la falla. En vol preparar per als xiquets de la falla o 

Vol preparar-ne per als xiquets de la falla. 

(1).Té  alguns anys més dels que aparenta. En té alguns més dels que aparenta. 

(1).Havia preparat massa xocolate i (3) va sobrar molt xocolate.  N’havia preparat massa i en va 

sobrar molt o va sobrar-ne molt. 

 

 

 

Si la resposta a la pregunta QUÈ és un “açò”,”això”,”allò”,”tot”,una frase(amb verb propi) o s’ha 

de deduir de manera  inconcreta de les frases anteriors(infinitiu), el CD de cosa se substitueix pel 

pronom HO. 
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Si va DAVANT del verb Si va DARRERE del verb 

HO -HO 

 

(1)Recordaré sempre això.  Ho recordaré sempre. 

(2) Pregunteu si demà estarà obert. Pregunteu-ho. 

(1)Ja ha preparat tot. Ja ho ha preparat. 

(1)Publiquen allò en la revista. Ho publiquen en la revista. 

(3) Ma mare m’ha dit que estudie i jo pense fer.(estudiar) Jo ho pense fer o jo pense fer-ho. 

(1) Ell no ven açò. Ell no ho ven. 

(3) Jo sempre he volgut volar en globus, però el meu amic ha aconseguit fer realitat(volar en 

globus).  Jo sempre ho he volgut però el meu amic ho ha aconseguit fer realitat. 

(1) Sabeu quan obrin les portes del cine? Si  ho sabeu,(1) digueu-ho(2). 

 

 

 

El CD de persona.  

Si no s’obté cap resposta preguntant què al verb, li preguntarem A QUI?, però el resultat 

no serà  CI, sinó CD de persona. 

 

(1) Ell  porta la seua mare al poble. Ell la porta al poble. 

(1) Nosaltres hem invitat el teu veí a l’excursió.Nosaltres l’hem invitat. 

(1) Saludarem Ernest de part teua. El saludarem de part teua. 

(2) Mireu l’home de la gavardina. Mireu-lo. 

(3) Ha de consultar el gerent de l’empresa. L’ha de consultar o ha de consultar-lo. 

(1).No invita ja a les festes.(a mi). No m’invita ja a les festes. 

(1).Ella acompanya a classe des de fa setmanes.(a mi). Ella m’acompanya a classe des de fa 

setmanes 

(2).Felicita si ens toca la loteria.(a nosaltres) Felicita’ns si ens toca la loteria. 

(2).Espereu a l’eixida del cine.(a nosaltres) Espereu-nos a l’eixida del cine. 

(3).Ell va insultar greument.(a nosaltres) Ell ens va insultar greument.  

(1).El policia escorcollà. (a vosaltres) La policia us escorcollà. 

(2).Alça de seguida quan sone el despertador.(a tu) Alça’ t  de seguida quan sone el despertador. 

(1).El professor suspendrà (a tu). El professor  et suspendrà. 

(3).En aquest joc tu has d’amagar perquè l’altre jugador no et trobe. (a tu) En aquest joc tu t’has 

d’amagar o en aquest joc tu has d’amagar-te. 

(2).Afanyeu o fareu tard a classe(a vosaltres) Afanyeu-vos o fareu tard a classe. 

(1).Júlia m’ha dit que espera a la Plaça Major(a vosaltres) Júlia m’ha dit que us espera a la plaça 

major. 

(2).Passeu i acomodeu (a vosaltres) Passeu i acomodeu-vos 

 

4.El CI. 

 Si ja tenim un complement que respon a la pregunta QUÈ, la pregunta A QUI?,ja ens 

donarà el CI. 
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DAVANT DEL VERB DARRERE DEL VERB  

començat per 

consonant 

començat per 

vocal o H 

acabat en 

consonant o 

diftong 

acabat en vocal 

 1ªpersona sing         

                    

em m' -me 'm 

1ª persona plur 

ens -nos 'ns 

2ª persona sing 

et t' -te ‘t 

                 

2ªpersona plu 

 us  -vos 

3ªpersona sing         

                    

li -li 

3ª persona plur 

els -los 'ls 

 

 

(3) Van enviar un llibre a mi. Em van enviar un llibre  o  van enviar-me un llibre. 

(1) Demà enviaran a tu el paquet.  Demà  t’ enviaran el paquet. 

(3) Ara no puc explicar el problema a tu. Ara no us puc explicar el problema o ara no puc explicar-

vos el problema. 

(1) Ells amaguen a mi la veritat. Ells  m’ amaguen la veritat. 

(2) Dóna la mà a mi, per favor!  Dóna’ m   la mà, per favor! 

(1) ¿Comprareu a nosaltres el pis?  ¿Ens comprareu el pis? 

(3) Vull regalar a vosaltres el disc. Us vull regalar un disc o vull regalar-vos el disc. 

(2) Escriviu a vosaltres les felicitacions. Escriviu-vos les felicitacions. 

(3) Van enviar un llibre a ella. Li van enviar un llibre o van enviar-li un llibre. 

(1) Demà enviaran a ell el paquet. Demà li enviaran el paquet. 

(3) Ara no puc explicar el problema a ells. Ara no els puc explicar el problema  o ara no puc 

explicar-los el problema. 

(1) ¿Comprareu a les teues amigues el pis? ¿Els comprareu el pis? 

(2) Ensenyeu a les xiques la fotografia. Ensenyeu-los la fotografia. 

 

Si el Subjecte o el CD/CI són la mateixa persona el pronom es diu reflexiu. 

Jo   m’afaite      Jo  m’he afaitat          Jo  em vull afaitar/            Jo vull afaitar-me 

S   CDr              S  CDr                       S   CDr                               S                CDr 

(=a mi mateix) 

 

Jo    m’afaite   la barba 

S    CIr              CD              

 

5.L’Atribut. 

 

Si fem la pregunta COM? o QUÈ? als verbs SER/ESTAR/SEMBLAR/PARÉIXER la 

resposta serà l’Atribut (Aquests verbs no porten  CD). L’Atribut es substitueix pel pronom HO. 

 

(1) Jordi estava cansat. Jordi ho estava. 

(1) Aquells arbres semblaven alts. Aquells arbres ho  semblaven. 
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(1) La victòria pareixia impossible. La victòria ho pareixia. 

(1) El teu cosí és advocat. El teu cosí ho és. 

(1) Jo era feliç en la meua infància. Jo ho era en la meua infància. 

(3) Els danys de la casa van semblar irreparables. Els de la casa ho van semblar. 

(3) Havíem d’estar tranquils. Ho havíem d’estar o havíem d’estar-ho. 

(2) Sigues amable amb els clients. Sigues-ho amb els clients. 

(1) Pep és de Saragossa. Pep ho és. 

 

6.El Predicatiu. 

 

Si la pregunta COM? la fem a verbs distints dels anteriors i la resposta és un adjectiu 

qualificatiu es tractarà d’un Predicatiu i el substituirem pel pronom HI. 

 

Si va DAVANT del verb Si va DARRERE del verb 

HI -HI 

ES+HI= S’HI 

 

(3) Els alumnes van tornar cansats. Els alumnes hi van tornar. 

(1) Els pardalets cantaven alegres. Els pardalets hi cantaven. 

(1) La xiqueta duia les mans netes. La xiqueta hi duien les mans. 

(1) Els aficionats reberen l’equip emocionat. Els aficionats hi reberen l’equip. 

(3) El dia es va tornar gris. El dia s’hi va tornar 

(1) El teu amic es fa ric prompte. El teu amic s’hi fa prompte. 

(1) Ella es quedà sorda de menuda. Ella s’hi quedà. 

 

Si el verb és “nomenar”, el substantiu(càrrec) resultat de fer la pregunta QUÈ? és també 

Predicatiu i substituïble per HI.  

(1) El president nomenà ministra Anna.  El president     la    hi    nomenà. 

                                                                               CD   P 

 

(3) Van nomenar Josep delegat de grup. L’hi van nomenar. 

(2) Nomeneu tutor el seu germà major.  Nomeneu-lo-hi. 

 

Si la resposta a la pregunta COM? és una construcció de dues o més paraules la 

considerarem no predicatiu, sinó CC de mode i també serà substituïble per HI. 

(1) L’alumne seguia la classe amb atenció. L’alumne hi seguia la classe. 

(1) Ella caminava a rossegons per terrra. Ella hi caminava per terra. 

(2) Seguiu al peu de la lletra les instruccions. Seguiu-hi les instruccions. 

(3) La xiqueta va seguir sa mare a les fosques. La xiqueta hi va seguir sa mare. 

(1) Ella admirava aquell escriptor de manera entusiasta. Ella hi admirava aquell escriptor. 

 

Els adverbis de manera acabat en –ment, que responen  també a la pregunta COM?, són 

substituïbles pel pronom HI. 

(1) La serp s’arrossegava lentament per terra.  La gent s’hi arrossegava per terra. 
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7.El Complement de règim verbal.(CRV) 

 

Si un  Complement ha de portar preposició perquè el verb l’exigeix i sense ella el sentit de la frase 

estaria incomplet, rep el nom de Complement de Règim Verbal(CRV). Si la preposició exigida és 

DE  el CRV  el podrem substituir per EN. Però si no és De, sinó qualsevol altra preposició, se 

substituirà per HI.  

 

 

Depenent del verb, la pregunta que farem serà DE QUÈ? EN QUÈ? A 

QUÈ? ,etc, o, si el complement és de persona DE QUI? EN QUI?, A 

QUI?, etc. 

 

Si va DAVANT del verb Si va DARRERE del verb 

començat en conso- 

nant 

començat por vocal o 

H 

acabat en consonant 

o  diftong 

acabat  en vocal 

 

EN N’ -NE ‘N 

(1) Ell    parla    sovint    de matemàtiques.   Ell en parla sovint. 

(1) La teua cosina    ha dubtat   de la seua innocència. La teua cosina n’ha dubtat. 

(3)Vosaltres heu de parlar de la qüestió  urgentment.  Vosaltres n’heu de parlar urgentment.       

(2)Recorda a tu mateix de saludar-lo.   Recorda-te’n 

(1)Ell presumeix de ser un gran músic.  Ell  en presumeix. 

(3)Ell es va avergonyir de les seues paraules. Ell se’n va avergonyir 

     

Si va DAVANT del verb Si va DARRERE del verb 

HI -HI 

 

(1)Jo  accediré   a les seues peticions. Jo hi accediré. 

(1)Tu  confies  en els teus amics. Tu hi confies. 

(1)Ell   compta   amb tu   per a la festa.  Ell  hi compta per a la festa. 

 

En realitat, els CRV són semànticament CD, però construïts sempre amb la  preposició regida pel 

verb. Alguns verbs poden dur CD i CRV alhora: 

Exemple: He informat  el president  de la situació. 

                     V                 CDp              CRV 

 

Verbs amb règim substituïbles per EN Verbs amb règim substituïbles per HI 

Mancar de, disposar de, fer de, abusar de, 

discrepar de, parlar de, avergonyir-se de, 

recordar-se de,oblidar-se de, omplir-se de, 

penedir-se, presumir de, dubtar de…  

Consistir en, confiar en, prorrompre en, 

comptar amb,  accedir a, limitar-se a, insistir 

en,  creure en, negar-se a, atrevir-se a, 

dedicar-se a, exposar-se a… 
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Completa la frase amb la preposició apropiada.Després,substitueix-la per un pronom: 

(1)No et queixes ____ la teua sort. 

(1)Comptem el divendres ____vosaltres. 

(3)No es pot confiar  ____ ella. 

(3)Ja s’està burlant altra vegada _____aquell company seu. 

(1)Paula intercedí _____la seua cosina. 

(1)Manel aspirava _____aquell treball. 

(1)La pel.lícula tracta _____ la segona guerra mundial. 

(1)Aquest estiu em dedicaré  _____ descansar. 

(1)¿T’has adonat  ____ la pluja que cau? 

(3)Sempre està pensant ____ els seus amics. 

(1)L’èxit dependrà _____ l’esforç teu. 

(1)Ja no em recorde _____ la seua cara. 

(1)M’he oblidat _____portar l’impermeable. 

(1)Es nega _____ dir qui li fa xantatge. 

(1)Jo discrepe obertament _____ vosaltres. 

(1)Ella creu ____ Déu. 

(1)Amb la seua conducta s’exposava ____ l’expulsió. 

(1)L’homenatge que li faran consistirà _____un sopar de gala. 

(1)Presumeix _____ ser el millor de la classe. 

(1)La teua argumentació manca _____ consistència. 

(1)M’atreviré _____ dir-li el que pense d’ella. 

(1)¿No dubtaràs _____ la meua paraula? 

(1)Davant de públic s’ompli la boca _______ elogis. 

(1)Un bon cristià es repenedeix _____ les seues faltes. 

(1)Aquell xiquet s’entreté _____ qualsevol cosa. 

(1)El poble s’oposava _____ la dominació del dictador. 

(1)No et preocupes tant _____ la teua salut.  

(1)Seguirem amb l’ajuda humanitària: seguirem amb això. 

(1)Sempre et queixes de la teua paga setmanal: sempre et queixes d’això. 

(1)Els xiquets depenen dels seus pares: els xiquets depenen d’ells. 

(1)Elena confia en la seua amiga: Elena confia en ella. 

(1)Comptem  plenament amb la teua participació. 

 

 

8.El Complement Circumstancial. 

És la funció sintàctica amb la qual expressem en quin context (lloc,temps,mode,etc) es desenrotlla 

l’acció verbal. Com que es tracta d’una funció molt àmplia, no és sempre senzill descobrir de quin 

tipus de complement circumstancial es tracta. En casos semblants, n’hi haurà prou de posar CC. 

 

 

 

Pregunta Tipus de CC Exemples: Pronom 

¿ON? 

CCL 

lloc 

Jordi estudia en la biblioteca.El 

cantant actuà en un teatre. Consultí 

el telèfon en la meua agenda. 

 

hi 
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¿QUAN? 

CCT 

temps 

Ahir plogué.El teu oncle arribarà dins 

de mitja hora. Eixirem a l’alba. 

 

----------- 

¿COM? 

CCM 

mode 

Ella estudia amb gran interés. 

Anna traballa  a pesar de la calor. 

Ell s’informa per Internet. 

Parla anglés correctament. 

Has de comportar-te de manera 

educada. Dibuixa amb molta gràcia 

 

hi 

 

 

¿PER 

QUÈ? 

CCC 

causa 

Aquell escriptor escriu per satisfacció 

personal. Celebraran una festa amb 

motiu del seu aniversari. 

hi 

¿PER A 

QUÈ? 

CCF 

finalitat 

Jordi estudia per als exàmens. hi 

¿QUANT? 

CCQ 

quantitat 

Joan estudia molt.  ----------- 

¿AMB 

QUÈ? 

CCI 

 

 

instrument 

Jordi estudia amb llibres de consulta 

El pintor pinta amb un pinzell. 

Jo escric amb un bolígraf barat. 

hi 

¿PER A 

QUI? 

CCD 

 

 

destinatari 

Tomàs treballa per al seu cunyat. hi 

¿AMB 

QUI? 

CCCOM 

 

 

companyia 

Ella vindrà amb mi. hi 

 

 

 

10.Usos gramaticalitzats dels pronoms HI i EN. 

 

1.S’usa el pronom HI, sense que substituïsca res, precedint els verbs de percepció VEURE i 

SENTIR,sempre que no porten CD: 

(1) A les fosques, jo hi veia. 

(1) Des de tan lluny, no hi sentíem. 

Però: 

(1) No veig res des d’ací. 

(1) No sentim el soroll perquè és molt dèbil. 

1.S’usa el pronom HI, acompanyant el verb HAVER,quan no fa d’auxiliar, sinó d’Impersonal. En 

aquest cas, va seguit d’un nom o pronom i té el valor d’”existir”,”trobar-se” o “produir-se”. No té 

plural. 

 

HAVER-HI 
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 FORMES NO PERSONALS:  

   Infinitiu: HAVER-HI  infinitiu passat: HAVER-HI HAGUT  Participi:HI HAGUT 

   gerundi: HAVENT-HI  gerundi passat: HAVENT-HI HAGUT. 

   

 INDICATIU 

Present 

Hi ha 

Indefinit 

Hi ha hagut 

Imperfet 

Hi havia 

Plusquamperfet I. 

Hi havia hagut 

Perfet simple 

Hi hagué 

Perfet Perifràstic 

Hi va haver 

P.Anterior Simple 

Hi hagué hagut 

P.Anterior Perifràstic 

Hi va haver hagut 

Futur Simple Futur Compost Condicional Simple Condicional 

Compost 

Hi haurà Hi haurà hagut Hi hauria Hi hauria hagut 

 SUBJUNTIU 

Present Subjuntiu 

Hi haja 

Pretèrit Perfet Subj. 

Hi haja hagut 

Imperfet de 

Subjuntiu 

Hi haguera 

Plusquamperfet 

Subj. 

Hi haguera hagut 

 IMPERATIU 

 

  

 

En castellà, on el nostre pronom HI no existeix,el verb HABER, s’usa tant com a auxiliar, com amb 

valor impersonal. No té plural, té aproximadament els mateixos valors que en la nostra llengua i, 

com fem habitualment en valencià,els catalanoparlants tendim a conjugar-lo en plural, cosa 

inadmissible en ambdós idiomes.  

En realitat, el nostre pronom HI, escrit Y (a la manera com s’escrivia en la llengua medieval 

castellana) es conserva, fossilitzat, en el present HAY. Imagina’t que el pronom el poses davant del 

verb i ja tenim la forma  Y  HA (equivalent a la nostra “hi ha”). Pensem, per un moment, que 

aquest pronom es conservara en castellà. El verb HABER impersonal es conjugaria així: 

* 

 INDICATIU 

Present 

Y ha 

Indefinit 

Y ha habido 

Imperfet 

Y había 

Plusquamperfet I. 

Y había habido 

Perfet simple 

Y hubo 

P.Anterior Simple 

Y  hubo habido 

Futur Simple Futur Compost Condicional Simple Condicional 

Compost 

Y habrá Y habrá habido Y habría Y habría habido 

 SUBJUNTIU 

Present Subjuntiu 

Y haya 

Pretèrit Perfet Subj. 

Y haya habido 

Imperfet de 

Subjuntiu 

Y hubiera 

Plusquamperfet 

Subj. 

Y hubiera habido 

 

 

 

Curiós,eh? Nosaltres que podem distingir l’haver(auxiliar) i l’haver-hi (impersonal) ¿Per què no els 

usem bé? 

 

EXERCICI 
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Completa amb l'auxiliar HAVER o l'impersonal HAVER-HI segons corresponga.  

1._____________________      expedients que era necessari acabar.(Plusq.ind) 

2.Ella no________________________arribat de l'excusió encara.(Indefinit ind) 

3.Jo li________________________escrit una carta molt emotiva. (Indefinit ind) 

4.________________________persones de peu que volien seure.(Imperfet ind) 

5.Ells________________________rebut molt bones notícies.(Futur compost) 

6.________________________ molt bones notícies.(Plusq.ind) 

7.T’________________________sorprés mentre eixies de casa.(Indefinit ind) 

8.________________________terratrèmols al sud del país.(Perfet simple) 

9.¿_______________________algú que sàpia la resposta correcta? (Present ind) 

10.No_______________________ningú interessat a anar al cine.(Present ind) 

11Els xiquets_______________________escampat taronges per terra.(Plusq.ind) 

12.______________________moltes pàgines en blanc en aquest llibre.(Imperfet ind) 

13.____________rellotges que s'avariaran i no marcaran l'hora exacta.(Futur simple) 

14.Enguany______________ menys gols que en la temporada passada.(Indefinit ind) 

15.Nosaltres_________________tancat la finestra perquè teníem fred.(Indefinit ind) 

16.Quan____________________acabat, anirem a prendre un café.(futur compost) 

17.El zoològic_______________________adquirit un elefant nou.(Indefinit ind) 

18.Jo no_______________________entés res del que havia dit. (Plusq.ind) 

19.__________________arbres monumentals en aquell racó del bosc.(Imperfet ind) 

20.La promotora____________________construït quinze edificis més.(Indefinit ind) 

21.Ací_______________________bons exemples  d'art gòtic.(Present ind) 

22Ella_____________exigit  que li tornaren aquells diners, però sense èxit.(Plusq.ind) 

23._______________________qui preferirà no eixir i quedar-se a casa.(Futur simple) 

24.Els lladres_______________robat alguns pernils de la xarcuteria.(Indefinit ind) 

25.__________________carrers amples i altres que no ho seran tant.(Futur simple) 

26.¿______________________algú que vulga venir amb mi?(Present ind) 

27.___________gent que mirarà la processó des del balcó de sa casa.(Futur simple) 

28.Ella__________________pujat a l'escala per arribar a aquell estant.(Indefinit ind) 

29._______________________mostres de teatre medieval.(Perfet simple) 

30.Ells_______________________tingut un greu accident.(Plusq.ind) 

31.____________________coses en aquesta vida que ningú no s'espera.(Present ind) 

32.Us vaig dir que si_______________________novetats, que m'avisàreu.(Plusq.ind) 

33.Quan________________caducat el carnet, t'enviaran un avís a casa.(Perfet subj) 

34._______________________una bomba davall aquell cotxe.(Plusq.ind) 

35.Quan el públic__________aplaudit una estona, es féu el silenci.(P.Anterior simple) 

36.¿Vosaltres___________________gastat els diners en coses útils?(Indefinit ind) 

37.Jo___________________recorregut tot el circuit en un temps rècord.(Plusq.ind) 

38.El jurat_________________absolt l'acusat per falta de proves.(Indefinit ind) 

39.________________xiquets que no podien amagar la fam que tenien.(Plusq.subj) 

40.Nosaltres__________________aconseguit l'ajuda d'un famós artista.(Indefinit ind) 

41.____________________calaixos plens de papers sense importància.(Present ind) 

42.No_______________________prou cadires per a tots.(Perfet Perifràstic) 

43.Ells_______________________dibuixat un plànol detalladíssim.(Indefinit ind) 

44._______________________menys suspensos la pròxima avaluació.(Futur simple) 

45.Ell no_______________________fet això que tu dius.(Indefinit ind) 

46._______________________parades d'autobús cada cent metres.(Plusq.ind) 

47.Ella__________________estés la roba a la terrassa perquè s'assecara.(Plusq.ind) 

48.Ella___________________decidit que de major estudiarà psicologia.(Indefinit ind) 
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49.Ell____________acompanyat Mercé a sa casa perquè viu lluny d'ací.(Indefinit ind) 

50.Tu_______________________produït pel.lícules molt conegudes.(Plusq.ind) 

51.Vosaltres________________trobat el cendrer trencat en mil trossets.(Indefinit ind) 

52._______________________cendrers trencats per totes bandes.(Present ind) 

53.Nosaltres_______________________fingit que res no passava.(Plusq.ind) 

54.Ella_________________portat fins ara una vida metòdica i avorrida.(Indefinit ind) 

55._______________________pentinats luxosos i altres més senzills.(Plusq.ind) 

 

Quan s’usen  en forma reflexiva certs verbs de moviment, com ara ANAR, han de portar  

el pronom EN. Veges la conjugació d’ANAR-SE’N. 

 

ANAR-SE’N 

 FORMES NO PERSONALS:  

   Infinitiu: ANAR-SE'N  infinitiu passat: HAVER-SE'N ANAT 

   gerundi: ANANT-SE'N  gerundi passat: HAVENT-SE'N ANAT.   

 INDICATIU 

Present 

me'n vaig 

te'n vas 

se'n va  

ens n’ anem 

us n’ aneu 

se'n van 

Indefinit 

me n'he 

te n'has 

se n'ha   +anat    

ens n’ hem 

us n’ heu 

se n'han 

Imperfet 

me n'anava 

te n'anaves 

se n'anava 

ens n ‘anàvem 

us n’anàveu 

se n'anaven 

Plusquamperfet Ind. 

me n'havia 

te n'havies 

se n'havia +anat 

ens n’ havíem 

us n’ havíeu 

se n'havien 

Perfet simple 

me n'aní 

te n'anares 

se n'anà 

ens en anàreu 

us en anàreu 

se n'anaren 

Perfet Perifràstic 

me'n vaig 

te'n vares(vas) 

se'n va        +anar        

ens en vàrem(vam) 

us en vàreu(vau) 

se'n varen(van) 

P.Anterior Simple 

me n'haguí 

te n'hagueres 

se n'hagué +anat  

ens n’ haguérem 

us n’ haguéreu 

se n’ hagueren 

P.Anterior Perifràstic 

me'n vaig haver 

te'n vas haver 

se'n va haver+anat  

ens en vam haver 

us en vau haver 

se'n van haver 

Futur Simple Futur Compost Condicional Simple Condicional Compost 

me n'aniré 

te n'aniràs 

se n'anirà 

ens n’ anirem 

us n’ anireu 

se n'aniran 

me n'hauré 

te n'hauràs 

se n'haurà   +anat 

ens n’ haurem 

us n’ haureu 

se n'hauran 

me n'aniria 

te n'aniries 

se n'aniria 

ens n’aniríem 

us n’aniríeu 

se n'anirien 

me n'hauria 

te n'hauries 

se n'hauria +anat 

ens n’ hauríem 

us n’ hauríeu 

se n'haurien 

 SUBJUNTIU 

Present Subjuntiu 

me'n vaja 

te'n vages 

se'n vaja 

ens n ‘anem 

us n’ aneu 

se'n vagen 

Pretèrit Perfet Subj. 

me n'haja 

te n'hages 

se n'haja    +anat 

ens n’ hàgem 

us n’ hàgeu  

se n'hagen 

Imperfet de Subjuntiu 

me n'anara 

te n'anares 

se n'anara 

ens n’ anàrem 

us n’ anàreu 

se n'anarem 

Plusquamperfet Subj. 

me n'haguera 

te n'hagueres 

se n'haguera+anat  

ens n’ haguérem 

us n ‘haguéreu 

se n'hagueren 

 IMPERATIU 

vés-te'n 

vaja-se'n 

anem-nos-en 

aneu-vos-en 

vagen-se'n 
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Tradueix aquestes formes verbals castellanes: 

-me iré 

-se fue. 

-nos iremos. 

-te irás. 

-te ibas. 

-nos vayamos. 

-vete. 

-iros. 

-me hubiera ido. 

-te has ido 

-se fuera 

-nos habremos ido. 

-os hubiérais ido. 

-os habíais ido. 

 

11.Combinacions de dos pronoms febles. 

 

1.El lloc de col.locació de la combinació respecte al verb és el mateix que quan hi ha un sol 

pronom feble. 

En condicions normals, davant del verb(1) 

Si es tracta d’un imperatiu, darrere del verb(2) 

Si és una perífrasi o un perfet perifràstic, davant o darrere(3) 

 

2.Els pronoms EM/ET/ES, prenen la forma ME/TE/SE quan es combinen amb un altre pronom: 

Ex: me’l durà, te la compra, se la beu. 

 

3.Si els pronoms de la combinació van sencers davant del verb no porten res, però si van darrere 

porten guionet: 

Ex: te la donaré, compra-te-la. 

 

4.Ordre de col.locació dels pronoms respecte al verb: 

 

Reflexiu OI OD CC i altres 

funcions 

VERB 

 li la  donaré 

se  la  menja 

  els hi porta 

 m’ ho  ha contat 

  l’ hi nomenen 

5.En les combinacions, l’apòstrof anirà com més a la dreta millor.Generalment,doncs, s’apostrofa el 

segon pronom: te’l regale, li’ls ha comprat, me’n donarà. Si el segon pronom se’n pot anar amb 

el verb, se n’hi va:  me l’ha regalat, te n’aniràs... Els pronoms HO i Hi, excepcionalment, fan que 

s’apostrofe el pronom que duen davant:  m’ho digué, t’hi aproximes... 
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6.Darrere del verb, si el primer pronom acaba en –S, el segon pren la forma de quan anava davant 

del verb: 

Ex:Va donar-nos-el,  aneu-vos-en, doneu-los-els... 

 

7.Mai no usarem el nostre pronom ES amb el valor de CI, com passa en castellà. 

Ex:     le      doy     el regalo:    se     lo    doy 

         CI       V            CD        CI    CD 

 

Ex:     li      done     el regal:       li’     l    done 

         CI       V            CD         CI    CD 

 

                  PRINCIPALS  COMBINACIONS  BINÀRIES 

 

DAVANT DEL VERB DARRERE DEL VERB 

començat per 

consonant 

començat per 

vocal o H 

acabat en 

consonant o 

diftong 

acabat en vocal 

me’l me l’ -me’l 

me’ls -me’ls 

me la me l’ -me-la 

me les -me-les 

m’ho -m’ho 

m’hi -m’hi 

me’n me n’ -me’n 

te’l te l’ -te’l 

te’ls -te’ls 

te’la te l’ -te-la 

te les -te-les 

t’ho -t’ho 

t’hi -t’hi 

te’n te n’ -te’n 

li’l li l’ -li’l 

li ‘ls -li’ls 

li la li l’ -li-la 

li les -li-les 

li ho -li-ho 

l’hi -lo-hi -l’hi 

la hi -la-hi 

li’n li n’ -li’n 

se’l se l’ -se’l 

se’ls -se’ls 

se la -se-la 

se les -se-les 

s’ho -s’ho 

s’hi -s’hi 

se’n se n’ -se’n 

ens el ens l’ -nos-el ‘ns-el 

ens els -nos-els ‘ns-els 
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ens la ens l’ -nos-la ‘ns-la 

ens les -nos-les             ‘ns-les 

ens ho -nos-ho ‘ns-ho 

ens hi -nos-hi ‘ns-hi 

ens en ens n’ -nos-en ‘ns-en 

us el us l’ -vos-el 

us els -vos-els 

us la us l’ -vos-la 

us les -vos-les 

us ho -vos-ho 

us hi -vos-hi 

us en us n’ -vos-en 

elsel els l’ -los-el ‘ls-el 

els els -los-els ‘ls-els 

els la els l’ -los-la ‘ls-la 

els les -los-les ‘ls-les 

els ho -los-ho ‘ls-ho 

els hi -los-hi ‘ls-hi 

els en els n’ -los-en ‘ls-en 

les hi -les-hi 

les en les n’ -les-en 

n’hi -n’hi 

 

Substitueix els complements subratllats per pronoms febles: 

 

1. 

Fes(imperatiu) a nosaltres les fotos:  Fes _____   _____ 

                                                           (       )   (        ) 

Envieu(imperatiu) a nosaltres  els telegrames: Envieu _____   _____ 

                                                                              (      )    (       ) 

Portaré a tu  al poble:  _____   _____ portaré. 

                                  (      )    (       ) 

Miquel donarà a ells  els obsequis: Miquel  _____   _____ donarà. 

                                                            (        )   (        ) 

Tu toca(imperatiu) el braç a  ella   i es girarà: Tu toca _____   _____. 

                                                                             (       )    (        )  

Farà regals als seus amics: _____   _____ farà. 

                                        (      )   (       ) 

2. 

Donarem els instruments als músics: ______   _____ donarem. 

                                                      (        )   (        ) 

Les amigues conten històries a elles mateixes: Les amigues _____  _____conten 

                                                                                     (       )  (        ) 

Dóna(imperatiu) això  a l'Antoni: Dóna _____   _____. 

                                                       (       )   (        ) 

Vosaltres llegiu els poemes  a vosaltres mateixos:Vosaltres _____ _____ llegiu. 

                                                                                     (       )  (       ) 

Dóna(imperatiu) més pastissos  als xics: Dóna _____   _____ més. 
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                                                                    (       )    (       ) 

Mostreu(imperatiu) els dibuixos a les xiques: Mostreu _____   _____. 

                                                                             (       )   (        ) 

3.                                                                                 

Anna ha dut els barrets  a mi:  Anna _____   _____  ha dut. 

                                                   (        )   (        ) 

Donaré a tu allò que vols:  _____   _____ donaré. 

                                        (       )   (        ) 

El carter no donà  el paquet   a Sergi: El carter no _____   _____ donà. 

                                                                        (         )  (         ) 

Carme repetí les paraules  a les seues amigues: Carme _____  _____ repetí. 

                                                                                (        ) (        ) 

Sa mare donava els regals als seus fills: Sa mare _____  _____ donava. 

                                                                      (       )  (        ) 

Dóna pa  a Pere: _____   _____ dóna. 

                        (        )  (        ) 

4. 

Recorda  a ell    allò que ens va dir:   _____   _____ recorda. 

                                                    (        )   (        ) 

L'any passat vam dur els alumnes  al Brasil: L'any passat vam dur _____  _____. 

                                                                                               (       )   (       )  

Han comprat pocs joguets als xiquets:  _____  _____han comprat pocs. 

                                                        (       )  (        )  

Porten aquest regal per a nosaltres.  _____   _____ porten. 

                                                     (        )  (        ) 

Pujarem a la muntanya el dinar:  _____  _____ pujarem. 

                                                (       )  (        ) 

Al principi, ella semblava a mi  enfadada: Al principi ella _____  _____ semblava. 

                                                                                (        )  (        ) 

5. 

Aquell xiquet demanava caramels  als seus pares: ______   _______  demanava. 

                                                                          (       )  (        ) 

Regaleu(Imperatiu) els joguets  a Carme i Lluïsa: Regaleu _____  _____. 

                                                                                  (        )  (        ) 

Encara no han arreglat a mi  la casa: Encara no _____  _____ han arreglat. 

                                                                   (       )  (         ) 

Ella talla les ungles  a mi cada setmana: Ella _____  _____ talla. 

                                                              (        )  (        ) 

Jo ara duc les factures  a ta casa: Jo ara _____  _____ duc. 

                                                         (       )  (         )  

Canvia(Imperatiu) a mi  el que has escrit!  Canvia _____   _____ 

                                                                       (         )  (        ) 

6. 

Joan sempre diu això  a nosaltres:  Joan sempre _____  _____ diu. 

                                                                    (        )  (        ) 

Ella  ha invitat  Pep  a l'excursió:  Ella _____   _____ ha invitat. 

                                                     (        )   (        ) 

El pare compra els llibres   per a tu:  El pare _____   _____  compra. 

                                                                (       )   (         ) 
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Espera(Imperatiu)  a mi   en la sala d'estar: Espera _____  _____. 

                                                                        (         ) (         ) 

Ells han comprat els regals   a tu: Ells _____   _____ han comprat. 

                                                     (       )   (        ) 

Hem guardat les cireres   per a les postres:  _____   _____ hem guardat. 

                                                               (       )   (        ) 
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