
PRONOMS EN - HI - HO - LO 

Quan he d’utilitzar el pronom hi? 

El pronom hi substitueix els complements circumstancials de lloc (no introduïts per la preposició de), els 

de manera, de companyia, etc. El pronom hi sempre és invariable. 

Vaig a casa. Hi vaig. 

Camina lentament. Hi camina. 

Sempre va amb els companys de l’institut. Sempre hi va. 

Recorda, també, que el pronom hi pot substituir altres complements, com ara els complements 

preposicionals introduïts per la preposició a, en, amb: 

La nena juga a escacs. La nena hi juga. 

Pensa en ell. Hi pensa. 

Quan he d’utilitzar el pronom en? 

El pronom en substitueix un complement directe indeterminat i sempre fa referència a la tercera 

persona. Té la mateixa forma per al singular i per al plural. 

Menjaré taronges. En menjaré. 

Fixa’t, però, en les frases següents: 

Quantes taronges menjaràs? En menjaré quatre. 

Has vist estels aquesta nit? N’he vistos molts aquesta nit. 

 EXEMPLES I EXERCICIS PRONOMS   EN   HI 

 

PRONOMS FEBLES HO - LO 

Els pronoms febles són partícules que ens eviten la redundància, és a dir tornar a repetir amb les 

mateixes paraules un element que hem designat anteriorment. Cadascun d’aquests pronoms té una 

funció sintàctica i es refereix a una forma concreta; aquests pronoms, però, no es poden intercanviar 

entre si.  

Una de les errades freqüents, especialment per a aquelles persones que comencen a aprendre català és 

a confondre els pronoms LO i HO com un mateix pronom.  

LO és un pronom de CD masculí, que sempre va darrere un verb. En aquest cas aquest pronom 

coincidiria amb el castellà. Ex: Dur-lo (un certificat) – llevarlo.  

HO és un pronom més abstracte que substitueix tota una frase o idea. El castellà per aquesta forma 

també empra el pronom LO. Ex: M’han dit que has vingut. La frase que has vingut és el que substituïm 

per Ho. D’aquí, la substitució pronominal d’aquesta frase, que seria m’ho han dit i no me lo han dit.  

Una manera senzilla d’intentar veure si en un context hem d’utilitzar LO o HO seria: -           

LO per a coses concretes masculines amb article (el ca, aquest informe, etc...).         

HO per a idees abstractes (això, allò) o oracions (vull això, vull el que m’has dit). 
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