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INTRODUCCIÓ 
 
Aquest material que he confeccionat ha estat pensat per a estudiants avançats de llengua 
catalana que tenen dubtes a l'hora d'utilitzar els pronoms febles. El nivell dels possibles 
estudiants seria el nivell C de català, encara que alguns exercicis es poden utilitzar 
perfectament en el nivell B (o B1, B2). 
 
 
Com que l'única manera de solucionar els dubtes en matèria de pronoms febles és fer 
múltiples i variats exercicis, és per aquest motiu que he elaborat aquests exercicis. En 
primer lloc, hi ha un resum molt esquemàtic del funcionament dels pronoms febles, que si 
l'alumnat no l'entén el pot entendre mentre fa els exercicis, perquè sempre que dubti pot 
recórrer al resum. 
 
 
En segon lloc, dins de cada exercici hi ha possibles variants i les he deixat escrites perquè si 
durant la resolució dels exercicis l'alumnat pensa que existeixen més solucions, sàpiga de 
cert, que n'hi ha més. 
 
 
En tercer lloc, pel bon funcionament de la classe, aquests exercicis sempre han de ser 
solucionats oralment pels alumnes i la professora els anirà corregint a poc a poc. Cal primer 
escoltar totes les opcions possibles dels estudiants perquè en l'error propi i dels altres és a 
vegades quan s'aprèn més. Escoltar les opcions dels companys i comparar-les amb les 
pròpies opcions fa pensar doblement a l'alumnat. 
 
 
I, en darrer lloc, he de dir que aquest material concret l'he treballat amb alumnes de 
Batxillerat, alumnes de 4t d'ESO i alumnes del Curs de Preparació a les Proves d’Accés i el 
resultat ha estat favorable. El treball d’aquest material m'ha funcionat bé a classe, sempre a 
partir del resum esquemàtic per resoldre in situ els dubtes sintàctics. A mesura que els 
estudiants feien més exercicis, més clar els quedava la relació dels pronoms febles amb la 
sintaxi catalana. 
 
 
 
 
Sara Marugan Oliva 
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RESUM SUBSTITUCIÓ PRONOMINAL  
 
 
Complement Directe (CD) 
 

� Indeterminat à EN 
� Quantitatiu à EN 
� Neutre i oracional à HO (això, allò, que...) 
� Reflexiu à ES 
� Determinat (*) à EL, LA, ELS, LES (davant el verb) i ‘L, –LO / –LOS, –LA, –L’S, –LES (rere el 

verb).  
� 1a i 2a persona à EM, ENS (1a) i ET, US (2a) 
� Altres preposicions à HI 

 
(*) El Complement Directe en català pot ser determinat pels articles definits “el, la, els i les” i pels adjectius determinatiu 
demostratius “aquest, aquesta, aquests i aquestes” i “el meu, la meva, els meus i les meves”.  
 
Complement Indirecte (CI) 
 

� 1a i 2a à EM, ENS (1a) i ET, US (2a) 
� Reflexiu à ES 
� 3a persona à LI (sg.), ELS (pl.), -LOS (rere de verb) 

 
Complement circumstancial (CC) 
 

� De lloc amb DE à EN 
� Altres CC (a, en, amb...) à Hi 

 
 
Subjecte (Sub.) 
 

� Determinat à EN 
� Indeterminat à EN 

 
 
Atribut (Atr.) 
 

� Indeterminat à HO 
� Determinat à EL, LA, ELS, LES 
� Emfatitzat à EN 

 
 
Complement del Nom (CN) 
 

� Amb la preposició DE à EN 
 
 
Complement Predicatiu (CPred.) 
 

� Verbs com fer-se, dir-se, elegir, anar (de), sortir, nomenar... à EN 
� Altres verbs com tornar-se, quedar-se, anar... à HI 

 
 
Ex. Jo em dic Guillem i el meu cosí també se’n diu. 
 
 
Complement Preposicional o Complement de Règim Verbal (CPrep. / CRV) 
 

� Amb la preposició DE à EN 
� Altres preposicions (a, en, amb...) à HI 
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Ordre dels pronoms febles 
 
Primer, el CI i segon, el CD, ara bé, quan usem les segones combinacions, com el pronom hi ha 
d’anar sempre en últim lloc, l’ordre CI + CD s’inverteix, de manera que tenim primer el complement 
directe (l’) i després l’indirecte (hi = li). 
 
Ex.: l’hi, (la hi, li ho), els hi, les hi 

 
El, la, els, les (CD determinat) seguit de li (CI 3a p. sg.) à hi 
 
En català, quan canviem LI per HI: 1r  CD  i  2n  CI 
 
Ex.: L’hi     (li + el)             Ex. Dóna el joc al noi à Dóna-l’hi (CD det. m. sg. + CI 3a p. sg.) 

La hi   (li + la)  Ex. Dóna la col al noi à Dóna-la-hi (CD det. f. sg. + CI 3a p. sg.) 
 Els hi  (li + els)  Ex. Dóna els jocs al noi à Dóna’ls-hi (CD det. m. pl. + CI 3a p. sg.) 
 Les hi  (li + les)  Ex. Dóna les cols al noi à Dóna-les-hi (CD det. f. pl. + CI 3a p. sg.) 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

1. Li à CI à ell/a  Ex. Agrada el pa amb tomàquet (a ell) à Li (CI 3a persona singular)  
 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
2. L’HI: CD + CC  Ex. Posa el sobre a la taula à L’hi posa (CD det. m. sg. + CCL) 

        CD + CI  Ex. Porta la rosa al noi à La hi porta (CD det. f. sg. + CI 3a p. sg.) 
 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
3. LI HI à CI + CC Ex. Posa-li l’abric al penjador à Posa-l’hi (CI 3a p. sg. + CCL) 

 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

4. ELS HI:  CD + CI Ex. Dóna els jocs al noi àEls hi dóna (CD det. m. pl. + CI 3a p. sg.) 
               CI  + CC Ex. Volen pujar al Tibidabo à Porta’ls-hi avui (CI 3a p. pl. + CCL) 

  CD + CC Ex. Posa la carta a la taula à Posa-la-hi (CD det. f. sg. + CCL)                       
  CD + CPred. Ex. El van prendre per un estafador à L’hi van prendre (CD + CPred.) 
  

Relacions amb els pronoms febles i els verbs 
 

� Pronoms relacionats amb els verbs: si hi ha dos o més pronoms febles, tots dos junts aniran 
al davant o al darrere del verb. 

 
� Si el pronom feble va darrere del verb (enclític) haurà d’anar o bé amb guió, un apòstrof, o bé 

un apòstrof-guió. Ex. La forma la és enclítica a cantar-la. 
 
� Si el pronom feble va davant del verb (proclític) només s’apostrofarà (no es posarà cap guió). 

Ex. La forma la és proclítica a la canta.   
 

� L’apòstrof sempre haurà d’anar al màxim a la dreta possible (a no ser que es refereixi a 
l’article personal: La caixa d’en Martí) i excepte les formes me’ls, te’ls, se’ls, se’ns.           
Ex. veure + a nosaltres = veure’ns (i no veuren’s). 

 
� Les formes verbals no perifràstiques (les formes verbals que no porten verb auxiliar) porten 

els pronoms febles davant del verb. Ex. la tiraré per la finestra. 
 

Altres 
 

� En català no existeix la forma ho + hi. 
 

� No és el mateix l’expressió: li’n sobra (present) que li n’ha sobrat (passat). 
 

� Val a dir que com a forma equivalent de li’n tenim n’hi, on també hi ha conversió de li en hi: 
No van voler donar caramels a la nena à No n’hi van voler donar. (en = CD indet. + hi (= li) = 
CI 3a p. sg.) 
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L’apòstrof en els pronoms febles 
 

Davant dels verbs: els pronoms febles em, et, es, el, la, en s’apostrofen davant dels verbs 

començats en vocal o h: m’escriu, t’estima, s’ensorra, l’enganyen, n’enviarem... 

 

Excepció: el pronom la no s’apostrofa davant d’una forma verbal començada en i, u, hi, hu àtones: la 

intimida, la utilitzaven, la hipnotitzaven, la humilia... 

 

Darrere dels verbs: els pronoms em, et, es, el, ens, els, en s’apostrofen darrere d’una forma verbal 

acabada en vocal (no en u de diftong): digue’m, afaita’t, pentini’s, miri’l, avisa’ns, esperi’ls, canti’n... 

 

En contacte amb un altre pronom: quan acompanyen un altre pronom feble, els pronoms em, et, 

es, el, ens, els i en s’apostrofen. En aquest cas l’apòstrof s’escriu tan a la dreta com sigui possible: 

me’n refio, me n’havia refiat, me’n refiaré; te’n diré una, te n’he de dir una; te n’agradarà una; se’n va, 

se n’havia anat; se n’anirà; se’ls ha begut; me n’hi han posat tres... 

 

La unió dels pronoms amb el verb 
 
� Els pronoms sempre van units al verb. 

� En cas de combinacions de dos (binària) o més pronoms (terciària), han d’anar tots junts, o bé al 

davant del verb o bé al darrere. 

� Si el verb és una forma perifràstica formada amb un infinitiu, els pronoms hi poden anar al davant o 

al darrere. 

 La va cantar. Va cantar-la. 

� L’apòstrof sempre va centrat en les combinacions me'ls, te'ls, se'ls, se'ns i te'ns. 

� Les combinacions la hi1 i se us no s’apostrofen mai: la hi vam trobar (l’Anna, al cinema); se us 

veu el llautó.  

� En la combinació de dos pronoms, l’apòstrof va com més cap a la dreta millor. 

 

 — Davant del verb no hi ha mai guionet (ni entre pronoms ni entre verb i pronom), només 

apòstrof. Em, et, el, la, en i es són els únics pronoms que s’apostrofen, de la mateixa manera que ho 

faríem com si tinguéssim un article contracte. Ex.: Ja se t'han embrutat les mànigues. Te l'hauria 

pogut canviar. Me n'ha comprat una altra. 

 

 — Darrere del verb els pronoms han d’anar units amb ell i entre si amb guionets, apòstrofs o 

una combinació de les dues coses. Primer ens hem de centrar en la combinació pronominal i mirar si 

es pot apostrofar. Si no ho podem fer, escriurem guionet. 

 I entre el verb i el primer pronom, primer l’apostrofarem, i si no és possible, escriurem guionet. 

Ex.: Menja-te'l. Deixa'ns-el. Publica-la-hi. 

 

                                                
1 El pronom feble hi és una paraula àtona. 
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EXERCICIS DE PRONOMS FEBLES CORREGITS 
 
 
 

1. Ompliu els espais amb els buits següents: LI, L’HI, LA HI i LI HO.  
 
 

1. Li agrada el pa amb tomàquet. (CI 3a persona singular)  
 
2. M’ha demanat que li porti el document. (CI 3a persona singular) 

 
3. Li (CI 3a persona singular) va deixar el llibre però encara no l’hi ha tornat. (l’ = CD 

determinat m. sg. + hi = CI 3a persona singular) 
 

4. Li vaig dir que me n’havia d’anar. (CI 3a persona singular) 
 

5. El meu germà té aquest llibre; em sembla que l’hi demanaré. (l’ = CD determinat m. sg. + hi 
= CI 3a persona singular) 

 
6. Podríem quedar la setmana que ve. Per què no li ho dius, a la Cristina? (li = CI 3a persona 

singular + ho = CD neutre oracional) 
 

7. Volia que li (CI 3a persona singular) expliqués el problema però al final no l’hi vaig explicar. 
(l’ = CD determinat m. sg. + hi = CI 3a persona singular) 

 
8. Es va endur la jaqueta de pell però la hi van prendre. (la = CD determinat f. sg. + hi = CI 3a 

persona singular) 
 

9. Això ja li ho comentaràs tu. (li = CI 3a persona singular + ho = CD neutre oracional) 
 

10. Li explicaré exactament què va passar. (CI 3a persona singular)  
 

11. La meva germana s’ha comprat la moto; La hi demanaré per a aquest cap de setmana. (la = 
CD determinat f. sg. + hi = CI 3a persona singular) 
 

12. La meva germana s’ha comprat la moto. Li demanaré que me la deixi per a aquest cap de 
setmana. (CI 3a persona singular) 

 
13. Li (CI 3a persona singular) has tornat el rellotge? No, encara no l’hi he tornat. (l’ = CD 

determinat m. sg. + hi = CI 3a persona singular) 
 

14. Li vaig recomanar que ho anés a buscar. Li ho vaig recomanar de seguida. (li = CI 3a 
persona singular + ho = CD neutre oracional) 

 
15. Portava l’arracada descordada i al final li va caure. (CI 3a persona singular) (Cal recordar 

que el verb caure és intransitiu) 
 

16. Li (CI 3a persona singular) has comentat que aquest cap de setmana anirem d’excursió? 
Comenta-li-ho com més aviat millor. (li = CI 3a persona singular + ho = CD neutre 
oracional) 
 

17. Li (CI 3a persona singular) vas presentar el teu germà? Què va dir quan l’hi vas presentar? 
(l’ = CD determinat m. sg. + hi = CI 3a persona singular) 

 
18. Li (CI 3a persona singular) vas presentar la teva germana? Què va dir quan la hi vas 

presentar? (la = CD determinat f. sg. + hi = CI 3a persona singular) 
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Exercici de resposta múltiple 
 
2. Encercleu la solució correcta, segons la normativa. Només hi ha UNA resposta 
adequada al context. 
 

 
1. La seva última novel·la és una intriga detectivesca en ... el 
protagonista, malgrat descobrir l’entrellat d’un assassinat, és 
incapaç de preveure... les conseqüències finals. (preveure de 
és CRV) 
 

 
 
a) la que ... hi 
b) què ... ‘n 

 
 
  c) què ... hi 
  d) la que ... ‘n 

 
2. La pel·lícula refle... la vida a l’any 1974 en una presó de 
dones. Segueix la trajectòria d’una “nena bé” que és detinguda 
i per a ... el fiscal demana deu anys de presó. 
 

 
a) -xa... la qual 
b) -cteix ... la que 

 
 c) -xa... la que 
 d) -cteix ... la qual 

 
3. La jutge que instru...a el sumari va decidir no inhibir-se en 
favor de l’Audiència Nacional fins que no es con... la identitat 
dels autors del doble assassinat. 
 

 
a) -ï- ... -egués 
b) -í-... -egués 

 
c) -ï- ... -eixés 
d) -í- ... -eixés 

 
4. “No sé si ser una ‘chica Almodóvar’ obr... unes portes o ... 
tanca d’altres”. (en = CD indeterminat) 
 

 
a) -e ... --- 
b) -a ... en 

 
c) -e ... en 
d) -a ... --- 

 
5. Va per molt bon camí per assolir una tècnica culinària. 
Només ... cal afinar una mica els punts de cocció de verdures i 
peixos, dels quals encara pot treure... molt profit. (treure de és 
CRV) 
 

 
a) li ... ‘n 
b) l’hi ... ‘n 

 
c) li ... --- 
d) l’hi ... --- 

 
6. Transports de Barcelona va reiterar la seva petició que 
s’ampli... els serveis mínims. El representant del sindicat 
majoritari va negar que s’haguessin produ... 
 

 
a) -ín ... -ït 
b) -ïn ... -it 

 
c) -ïn ... -ït 
d) -ín ... -it  

 
7. El que f...iem molt era escoltar els serials de ràdio. Jo .... era 
un apassionat i molts els recordo molt bé. 
 

 
a) -e- ... hi 
b) -è- ... n’ 

 
c) -è- ... hi 
d) -e- ... n’ 

 
8. És complicat de fer una entrevista a aquest autor, perquè ja 
... han preguntat tot. De tota manera, va dir-nos que per la 
salut mental de l’escriptor i del país és millor esperar un temps 
entre llibre i llibre i no publicar... un cada any. 
 

 
 
a) s’ho ... -ne 
b) li ho ... --- 

 
 
c) li ho ... -ne 
d) s’ho ... --- 

 
9. Quan s’ha d’estar ingressat a l’hospital, tant el pacient com 
els seus familiars esperen amb il·lusió el moment ... se ... 
comuniqui que el malalt ja pot tornar a casa. 
 

 
a) en què ... ‘ls 
b) on ... ‘ls 

 
c) on ... ‘ls hi 
d) en què ... ‘ls hi 

 
10. En literatura hi ha una quantitat de retòrica barata i de palla 
absoluta. Hi ha uns petits bistecs i la resta són patates 
fregides. Potser que ... les patates fregides i ... els bistecs de 
més bona qualitat. 
 

 
 
a) traiem ... coem 
b) traguem ... coem 

 
 
c) traguem ... coguem 
d) traiem ... coguem 

 
11. Té un pis de propietat? ... vol vendre? No hi don... més 
voltes i vingui a veure’ns. 
 

 
a) Se’l ... -gui  
b) S’ho ... -gui  

 
c) Se’l ... -i 
d) S’ho ... -i 

 
12. L’alcalde diu: “... aniré amb la mateixa il·lusió que el primer 
dia. “I assegura que està molt content per l’estimació que ... ha 
demostrat el poble. 
 

 
a) M’ ... li 
b) Me n’ ... l’hi 

 
c) M’ ... l’hi 
d) Me n’ ... li  
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3. Substituïu per un pronom feble els complements directes, indirectes i atributs 
subratllats. 
 
 
1. La biblioteca ofereix un bon servei als alumnes. / La biblioteca els ofereix un bon servei. (CI 3a 
persona plural)                                                CI 
 
2. Va agafar l’avió a les quatre. / El va agafar. / Va agafar-lo. (CD determinat masculí singular) 
                       CD  
 
3. Era de ceràmica. / Ho era / N’era, de ceràmica. (Atribut indeterminat / Atribut emfatitzat)                   
               Atribut 
 
4. Escriu articles per a les dones. / Els escriu articles / Escriu-los articles. (CI 3a persona plural) 
                                        CI 
 
5. Estalviarà diners per a una casa. / N’estalviarà per a una casa. (CD indeterminat) 
                         CD 
 
6. Sembla una artista de cine. / Ho sembla / En sembla, una artista de cine. (Atribut indeterminat / 
Atribut emfatitzat)                    Atribut 
 
7. Va plagiar totes les seves obres. / Les va plagiar totes / Va plagiar-les totes. (CD determinat 
femení plural)                     CD 
 
8. Digues a la Rosa que arribaràs tard. / Digues-li que arribarà tard. (CI 3a persona singular) 
                        CI 
 
9. L’estudi tranquil·litzava en Pere. / L'estudi el tranquil·litzava. (CD determinat masculí singular) 
                                                 CD 
 
10. Estava cada dia més neguitós. / Ho estava. / N’estava, de neguitós. (Atribut indeterminat / 
Atribut emfatitzat)                Atribut                                                                                                                   
                                                                                                                            
11. Fan rebaixes per als clients. /  Els fan rebaixes. (CI 3a personal plural) 
                                        CI 
 
12. En Dídac era el metge del poble. /  En Dídac l’era. / En Dídac n’era, el metge del poble.              
                                        Atribut             (Atribut determinat m. sg. / Atribut emfatitzat) 
                                                                                                                                                                    
13. Era ros. / Ho era.  /  N’era, de ros. (Atribut indeterminat / Atribut emfatitzat) 
         Atribut 
 
14. Acompanyava el meu germà al teatre. / L’acompanyava al teatre. (CD determinat masculí 
singular)                            CD 
                                          
15. Allò agradava a les criatures. /  Allò els agradava. (CI 3a persona plural) 
                                        CI 
 
16. Va ensenyar les pintures. /  Les va ensenyar. / Va ensenyar-les. (CD determinat f. pl.) 
                                    CD 
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4. Llegiu el text i trieu l’opció correcta i adequada a cadascun dels espais numerats. 
 
 
En George va palpar per trobar l’interruptor (0) minuts. En Vernon (1) al mig de la sala, a les 
fosques. (2) unes olors que li eren molt familiars i que ja havia començat a oblidar, en 
Vernon va experimentar per primera vegada l’impacte real de la mort de la Molly, el fet cru 
de la seva absència. (3) havia parlat llargament, d’ella, i també (4) havia pensat molt, però 
només estones, durant les seves atapeïdes jornades laborals o mentre agafava (5), i fins ara 
no l’havia trobada a faltar (6), ni havia sentit la garrotada que significava saber que mai més 
no la tornaria a veure o sentir. Era la seva amiga, potser la millor que havia tingut mai, i (7) 
havia anat. Fàcilment, hauria pogut fer el ridícul davant d’en George, (8) no era nítida ni tan 
sols llavors. Va dissimular un sospir d’autocompassió darrere d’un estossec fort i adult.  
 
 
Cosa d’un quart de segle enrere, ella i en Vernon havien conviscut durant gairebé un any en 
un àtic minúscul a la Rue de Seine. Sempre (9) tovalloles humides a terra, (10), i cascades 
de roba interior que vessaven els calaixos sempre oberts, una post de planxar molt gran que 
no estava mai plegada, i a l’únic armari que tenien, massa ple, (11) els vestits, rebregats i 
penjats de gairell, com si anessin amb metro en hora punta. Durant molts dies només vaig 
pensar (12) la Molly. 
 
 
                     Ian McEWAN, Amsterdam, 1999 (text adaptat) 
   
 
 a)    b)         c) 
 
0.    força    forces         gaires 
1.    era    estava         hi era 
2.    En base a    A causa d’        Degut a * 
3.    N’     Hi         S’ 
4.    n’     n’hi         hi 
5.    el son     el somni        la son 
6.    prou    res          gaire 
7.    se n’    s’          s’hi 
8.    la qual silueta   la silueta del qual       la silueta de què 
9.    havien    havia          hi havia 
10.  a les hores   aleshores        a l’hora 
11.  estaven    hi havia        hi eren 
12.  a     amb         en (CRV) 
 
 

 
Nota: 
 
* Degut a 
Existeix degut, -da, -s, -des però és correcte en: 
 
Les olors, degudes a... (que són) 
* Degudes a unes olors... 
 
 
 



Professora: Sara Marugan Oliva                                                                                    Llengua catalana 

 10  

 
Complements preposicionals i circumstancials 
 
 
5. Substituïu els complements introduïts per una preposició pels pronoms febles en o 
hi.  
 
 
 
1. A vegades, hem de renunciar a certes coses. / A vegades, hi hem de renunciar. (CRV) 
(renunciar a)                                                CRV 
                                                             
2. Volia arribar aviat a casa.  /  Hi volia arribar aviat. (CC Lloc) 
                                     CCL 
 
3. Anava al teatre cada dia.  /  Hi anava cada dia. (CC Lloc) 
                   CCL 
 
4. No creia en res.  /  No hi creia. (CRV) (creure en) 
                    CRV 
 
5. Sempre parla dels seus problemes.  /  Sempre en parla. (CRV + prep. “de”) (parlar de) 
                                         CRV 
 
6. Accedia a tots els càrrecs.  /  Hi accedia. (CRV) (accedir a) 
                              CRV 
 
7. Estava acostumat a esmorzar al llit.  /  Hi estava acostumat. (CRV) (estar acostumat a) 
                                            CRV 
 
8. No dubtis del que et dic.  /  No en dubtis. (CRV + prep. “de”) (dubtar de) 
                            CRV 
 
9. Va insistir molt en aquella feina.  /  Hi va insistir molt. (CRV) (insistir en) 
                                        CRV 
 
10. Va prescindir de tot el que l’envoltava. /  En va prescindir. (CRV + prep. “de”) (prescindir de) 
                                            CRV 
 
11. Viatja amb bicicleta.  /  Hi viatja. (CC Instrument) 
                        CCI 
 
12.  L’empresa disposava de quatre seccions. / L’empresa en disposava, de quatre seccions. 
(CRV + prep. “de”) (disposar de)        CRV 
 
13. No abuseu de l’alcohol. /  No n’abuseu. (CRV + prep. “de”) (abusar de) 
                               CRV 
 
14. S’interessava per la informàtica. /  S’hi interessava. (CRV) (interessar-se per) 
                                         CRV 
 
15. Treu el jersei de l’armari. /  En treu el jersei. / Treu-ne el jersei.  (CC Lloc + prep. “de”) 
                                    CCL 
 
16.  Cada dia passejava per un carrer diferent. /  Cada dia hi passejava. (CC Lloc) 
                                                       CCL 
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6. Substituïu els complements següents per un pronom feble. 
 
 
1. Va fer pollastre per als convidats.  /  En va fer per als convidats. /  Va fer-ne per als convidats.  
                    CD                                                                                                          (CD indeterminat) 
                    
2. Escriu a les amistats llunyanes!  /  Els escriu.  /  Escriu-los! (CI 3a p. pl.) 
                                   CI 
 
3. Tothom els tracta com a germans.  /  Tothom els hi tracta. (CCM) 
                                           CCM 
 
4. No recordo els vostres cognoms.  /  No els recordo. (CD determinat m. pl.)    
                                       CD 
 
5. Treu l’aigua de la nevera!  /  En treu l'aigua. / Treu-ne l’aigua! (CCL)  
          CCL  
 
6. El professor fa exercicis per als alumnes.  /  El professor els fa exercicis. (CI 3a p.pl.) 
           CI 
 
7. El noi es tornava vermell.  /  El noi s’hi tornava. (CPred. de subjecte) / El noi se’n tornava, de 
vermell                       CPred. 
            
 
8. Aquelles són les filles del veí.  /  Aquelles les són. (Atribut determinat f. pl.) /  Aquelles en són.  
                             Atribut (+ CN)                                                                              (Atribut emfatitzat) 
 
9. No vagis a veure aquesta obra.  /  No hi vagis. (CRV) 
                                   CRV 
 
10. Ha escrit un poema per a la Maria.  /  Li ha escrit un poema. (CI 3a p. sg.) 
                                                 CI 
 
11. Els atletes viuen feliços al camp.  /  Els atletes hi viuen. (CPred. de subjecte) / Els atletes en      
                                    CPred.                                                                     viuen, de feliços, al camp. 
 
12. El diari deia que plouria.  /  El diari ho deia. (oració subordinada substantiva de CD neutre 
oracional)         o. sub. subst. (CD) 
 
13.  El locutor parla del tercer món.  /  El locutor en parla. (CRV + prep. “de”)  
                                          CRV  
 
14. Viuen preocupats pel futur.  /  Hi viuen. (CPred. del subjecte) / En viuen, de preocupats pel  
                      CPred.                                                                                                                       futur 
                      
 
15. Aquest cotxe sembla de plàstic.   / Aquest cotxe ho sembla. (Atribut indeterminat)   
                                              Atribut     /  Aquest cotxe en sembla, de plàstic. (Atribut emfatitzat +  
                                                                                                                                          prep. “de”) 
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7. Substituïu els complements següents per un pronom. 
 
 
1. Deixeu anar els gossos!  /  Deixeu-los anar. (CD determinat m. pl.) 
         CD 
 
2. Vaig conèixer en Joan a l’autobús. / El vaig conèixer a l’autobús. (CD determinat m. sg.)  
                                 CD                         / Vaig conèixer-lo a l’autobús. (CD determinat m. sg.) 
 
3. No recordo qui va venir ahir.  /  No ho recordo. (oració sub. subst. de CD neutre i oracional) 
                        o. sub. subst. (CD) 
 
4. Has de fer més exercicis.  /  N’has de fer més. 
                                    CD       /  Has de fer-ne més. (CD indeterminat) 
 
5. Retornaren de terres perdudes.  /  En retornaren. (CRV + prep. “de”) (retornar de) 
                                     CRV 
 
6. Agraeix (a mi) tot el que vaig fer.  /  M’agraeix tot el que vaig fer.   (CI 1a p. sg.)  
                     CI                                    /  Agraeix-me tot el que vaig fer. (CI 1a p. sg.) 
 
7. Va recordar (a nosaltres) el nostre passat comú.  /  Ens va recordar el nostre passat comú.  /  
                                  CI                                       Va recordar-nos el nostre passat comú. (CI 1a p. pl.) 
 
 
 
8. Ompliu els espais buits amb el pronom adequat. 
 
 
1. Vols més xocolata? No, no en vull més. (CD indeterminat) 
 
2. En Joan no és a casa però li pots deixar una nota a l’escola. (CI 3a p. sg.) 
 
3. En aquesta màquina, si hi poses cinquanta cèntims, et surt un cafè. (CCL) 
 
4. Vaig veure les teves amigues i els vaig dir que estaves malalt. (CI 3a p. pl.) 
 
5. D’orientació, no en té gens. (CD indeterminat)  
 
6. Entra a la feina a les nou i en surt a les deu. (CRV) (sortir de) 
 
7. Amb tota aquesta feina, m’hi puc morir! (CI 1a p. sg.) 
 
8. Ara ja no en fan, de sabates com les d’abans. (CD indeterminat) 
 
9. Vaig trucar a la Cristina a casa seva i no hi era. (CCL) 
 
10. No n’has de fer res, de les seves coses! (CD indeterminat) 
 
[EN= de les seves coses, CD indeterminat] La preposició DE acompanya el substantiu RES, per 
tant, és un CD indeterminat (no has de fer res D’AIXÒ). “Res d’això” té sentit per si sol, per 
tant, és un CD indeterminat de RES] 
 
11. Si això et fa por, no ho facis. (CD neutre i oracional) 
 
12. El primer que vaig fer amb el gos va ser portar-lo al veterinari. (CD determinat) 
 
13. De quatre a dotze: vuit, i me’n porto una. (me = CI 1a p. sg. + en = CD indeterminat) 
 
14. Fes-me cas: no hi vagis. (CCL) 
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15. Vaig quedar amb en Carles que em (CI 1a p. sg.) / et (CI 2a p. sg.) / li (CI 3a p. sg.) trucaria per 
veure’l (CD determinat m. sg.)  /  veure’ns. (pronom reflexiu) /  veure’ls (CD det. m. pl. (verb 
transitiu)  /  veure’t (CD det. m. sg.) /  veure-us (CD det. m. pl.) 
 
[LI= al Carles] “Trucar”, com “telefonar” és un verb intransitiu, per tant, AL CARLES és CI. En 
canvi, “veure” és un verb transitiu, per tant, EL CARLES és CD [veure’l o veure’ns = “veure’ns 
nosaltres” o “perquè ens veiem”]. 
 
[Les úniques formes que no s’accepten són: Vaig quedar... que el (el verb trucar és intransitiu) 
trucaria per veure’m (manca de sentit)] 
 
 
9. Ompliu els espais buits amb el pronom adequat. 
 
 
1. Hi ha hagut un malentès. Si els dius la veritat (als teus companys), no s’enfadaran. (CI 3a p. pl.) 
 
2. En Pere s’ha quedat sense la beca i ara, això, el preocupa (a ell) (CD determinat m. sg.) 
 
[No s’accepta la forma li perquè el verb preocupar és un verb transitiu]  
 
3. La correspondència, l’heu de deixar al conserge. / Heu de deixar-la al conserge (CD determinat f. 
sg.) 
 
4. S’han acabat les espelmes. N’hem de comprar més / Hem de comprar-ne més. (CD indeterminat) 
 
[Amb l’adverbi de quantitat “més” cau l’article de “les espelmes” i es transforma en un CD 
indeterminat: “Hem de comprar més espelmes”] 
 
5. Ara la noia es dedica al ball. No me la imagino (a ella). (CD determinat f. sg.) 
 
6. Han marxat. Hem de donar-los / (Els hem de donar) una altra oportunitat. (CI 3a p. pl.) 
 
7. Et regalen invitacions. Per aconseguir-ne una, has d’omplir una butlleta. (CD indeterminat) 
 
8. Si la Maria volia que li (CI 3a p. sg.) (algú) recollís la maleta, m’ho podia haver dit. (CD neutre i 
oracional) 
 
9. Em sembla que tu en portes alguna de cap! (CD indeterminat) 
 
10. No te n’aprofitis, de les circumstàncies. (CRV + prep. “de”) (aprofitar-se de) 
 
11. Pesa tant, aquesta cartera, que no la puc aguantar. (CD determinat f. sg.) 
 
12. No hi pensis més, en aquest assumpte! (CRV) (pensar en) 
 
13. Li envio (a vostè) aquests articles tot esperant que em tingui en compte (a mi). (CI 1a p. sg.)     
(CI 3a p. sg.)                     els (els articles). (CD det. m. pl.) 
                      me’ls (a mi + els articles). (CI 1a p.sg. + CD  
                                                                                                                                                      det. m. pl.) 
14. Ni ho somiïs, que et tocarà aquest premi! (CD neutre i oracional) 
 
15. Quantes n’ha fetes, de pel·lícules, aquest director? (CD indeterminat) 
 
 
10. Substituïu el complement directe per un pronom feble. Recordeu com s’escriuen 
davant i darrere el verb. 
 
 
1. Aquests llibres, guarda’ls al prestatge. (CD determinat m. pl.)  
 
2. Quants en fas, d’anys? (CD indeterminat) 
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3. Intentava que agradés a tothom. Com a mínim ho intentava. (CD neutre i oracional) 
 
4. Els coberts, no els volia fer servir / no volia fer-los servir. (CD determinat m. pl.) 
 
5. Posa’n més al pastís també, de sucre. (CD indeterminat) 
 
6. El tabac, l’has agafat? (CD determinat m. sg.) 
 
7. No el dus ben posat, aquest barret! (CD determinat m. sg.) 
 
8. Agafa aquest moble i porta’l a l’altra habitació. (CD determinat m. sg.) 
 
9. Per què vas explicar-los-ho, tot això? (CD neutre i oracional) 
 
10. A vostès, els avisaré tan bon punt rebi la factura. (CD det. m. pl.) [El verb avisar és transitiu]  
 
11. Us n’explico una de divertida que em va passar ahir. (CD indeterminat) 
 
12. El tema de l’adverbi, repasseu-lo (el repasseu) vosaltres pel vostre compte. (CD determinat m. 
sg.) 
 
13. On l’has amagada, la xocolata? (CD determinat f. sg.) 
 
14. Avui treballarem el resum. Llegiu aquest llibre i feu-ne un, de resum. (CD indeterminat) 
 
15. No n’havia sabut res més, dels seus tràngols amorosos. (CD indeterminat)  
 
[EN= dels seus tràngols amorosos, CD indeterminat] La preposició DE acompanya el 
substantiu RES, per tant, és un CD indeterminat (saber res D’AIXÒ). “Res (més) d’això” té 
sentit per si sol, per tant, és un CD indeterminat de RES. 
 
 
11. Substituïu el complement indirecte de tercera persona per un pronom feble. 
 
 
1. El pare no els va permetre mai (als seus fills) que li faltessin el respecte a l’àvia. (CI 3a p. sg.) 
 
2. Vull escriure’ls (CI 3a p. pl.) una carta, als oncles, explicant-los tot el que ha passat. (CI 3a p. pl.) 
 
3. M’he trobat en Pere i la Mercè i els he aclarit el malentès del telèfon. (CI 3a p. pl.) 
 
4. Qui de vosaltres tres els donarà la benvinguda, a les gimnastes sueques? (CI 3a p. pl.) 
 
5. Puc donar-li / -vos un consell, senyor? (CI 3a p. sg. / CI 2a p. sg.) 
 
6. Fes-li un petó a la galta (a ell). (CI 3a p. sg.) 
 
 
12. Substituïu l’atribut per un pronom feble. 
 
 
1. Aquell que vas trobar era el que havia donat la volta al món amb bicicleta o no l’era (Atribut 
determinat m. sg.) / n’era? (Atribut emfatitzat) 
 
2. No ho (Atribut indeterminat) / en (Atribut emfatitzat) semblava pas, de plàstic, aquella 
reproducció. 
 
3. Ara està ocupada. Torna d’aquí a una hora, que ja no ho (Atribut indeterminat) / n’estarà. 
(Atribut emfatitzat) 
 
4. Era el metge de la família. L’era des que va néixer la teva àvia. (Atribut determinat m. sg.) / 
n’era? (Atribut emfatitzat) 
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5. És molt ric però no ho sembla. (Atribut indeterminat) 
 
6. Són les secretàries de l’oficina? Apa, no les són. (Atribut determinat f. pl.) 
 
 
13. Substituïu els complements preposicionals (CRV) o circumstancials pels pronoms 
febles en o hi. 
 
 
1. Quan tu hi (CCL) vas (a treballar) jo ja en torno. (CRV + prep. “de” implícita) (tornar de) 
 
2. Com hi anirem, a València? (CCL) 
 
3. No sé com ens en sortirem! (CRV + prep. “de” implícita) (sortir-se’n de) 
 
4. No creuen en la seva bona fe. Mai no hi han cregut. (CRV + prep. “en”) (creure en) 
 
5. Parlava de la seva infantesa. En parlava molt sovint. (CRV) (parlar de) 
 
6. No mengis amb els dits! No hi mengis. (CC Instrument (o de Mitjà)) 
 
7. Encara es recorda del que li vas fer. Sempre se’n recordarà. (se = verb pronominal + CRV + 
prep. “de”) (recordar-se de) 
 
8. Va anar a Mèxic i s’hi va quedar. (CCL) 
 
9. No sabia si anar a Mallorca amb avió o anar-hi amb vaixell. (CCInstrument (o de Mitjà)) 
 
10. No estava acostumada que s’aixequessin quan ella entrava. Amb el temps ja s’hi acostumaria. 
(CRV) (acostumar-se a) 
 
 
14. Ompliu els buits amb un pronom feble. 
 
 
1. Com li ho vas explicar, allò? (CD neutre i oracional) 
 
2. A ells, no els agraden els menjars exòtics. (CI 3a p. pl.) / (CD determinat m. pl.) 
 
3. Ja l’has avisat, en Miquel, de la festa de demà? (CD determinat m. sg.) 
 
4. Ja n’has tret, de diners? (CD indeterminat) 
 
5. No hi vagis, a veure aquesta pel·lícula. (CCL)  
 
6. Res del que puguis fer el preocupa, a ell. (CD determinat m. sg.)  
 
[El verb preocupar és transitiu, per tant, porta CD] 
 
7. Ja els passaré els apunts demà, a en Joan i la Mercè. (CI 3a p. pl.) / (CD determinat m. pl.) 
 
8. Ja us heu matriculat al curs de català? Sí, ja ens hi hem matriculat. (CRV) (matricular-se en/a) 
 
9. Hem anat a visitar els veïns i no els hem trobat a casa. (CD det. m. pl.) 
 
10. Hi ha tant picant que no sé si és salat o no ho és. (Atribut indeterminat) 
 
11. Trobes que va brut o no hi va / en va, de brut. (CPredicatiu del subjecte) 
 
12. Estem en paus. Ja li he tornat tot el que li devia, al meu germà. (CI 3a p. sg.) 
 
13. Aquest noi és el professor o no l’és? (Atribut determinat m. sg.) 
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14. Aquest noi és professor o no ho és? (Atribut indeterminat) / n’és? (Atribut emfatitzat) 
 
15. T’he portat un pastís. Agafa’n una mica. (CD indeterminat) 
 
16. Torna a agafar l’examen i revisa’l. (CD determinat m. sg.) 
 
17. No sabia si era tòxic o no ho (Atribut indeterminat) / n’era. (Atribut emfatitzat) 
 
18. Escrivia a màquina amb un sol dit. Sí, sempre hi escrivia. (CC Instrument (o de Mitjà)) 
 
Combinacions de pronoms febles. Morfologia. 
 
 
15. Completeu la sèrie. 
 
1. L’hi deixaré. / Deixa-l’hi. / L’hi avançaré. / Avanceu-l’hi.                   (CI 3a p. sg. + CD det. m. sg.) 
 
2. Ens el regala. / Ens l’embolica. / Regala’ns-el. / Va regalar-nos-el.  (CI 1a p. pl. + CD det. m. sg.)  
 
3. Se’n va. / Se n’ha anat. / Va anar-se’n. / Vagin-se’n.  (se = verb pronominal + en = CRV)(anar a)  
 
4. Me la ratlles. / Me l’arranques. / Vas ratllar-me-la. / Ratlla-me-la.        (CI 1a p. sg. + CD det. f. sg.)  
 
5. Us ho va dir. / Us ho anuncia. / Va dir-vos-ho. / Digueu-vos-ho.               (CI 2a p.pl. + CD neutre) 
 
6. Li’n canta. / Li n’explica. / Va cantar-li’n. / Explica-li’n.                              (CI 3a p. sg. + CD indet.) 
 
7. No t’hi fiquis. / No t’hi amaguis. / Va ficar-t’hi. / Amaga-t’hi. (t’= pronom reflexiu 2a p. sg. + CCL) 
(ficar-se en) (amagar-se en)                                                                                                    
 
8. Els els reparteix. / Els els envia. / Reparteix-los-els. / Envia’ls-els.     (CI 3a p. pl. + CD det m. pl.) 
 
9. Els el carrega. / Els l’arregla. / Carrega’ls-el. / Arregleu-los-el.           (CI 3a p. pl. + CD det m. sg.)  
 
10. Li ho justifica. / Li ho especifica. / Justifica-li-ho. / Especifiqueu-li-ho.     (CI 3 p. sg. + CD neutre) 
 
 
Combinacions de pronoms febles. Sintaxi. 
 
 
16. Substituïu els complements següents tenint en compte que: 
 
 

a) L’apòstrof sempre es col·loca al màxim a la dreta possible. 

b) Li es transforma en hi en contacte amb un CD determinat. 
 
 
1.  Dóna el sobre al noi.  Dóna-l’hi / L’hi dóna             (CD det. m. sg. + CI 3a p. sg.)  
            CD det   CI 3 p. sg. 

Dóna el sobre a la noia.  Dóna-l’hi / L’hi dóna             (CD det. m. sg. + CI 3a p. sg.) 
                       CD det   CI 3 p. sg. 

Dóna la carta al noi.  Dóna-la-hi / La hi dóna            (CD det. f. sg. + CI 3a p. sg.) 
                       CD det   CI 3 p. sg. 

Dóna la carta a la noia.  Dóna-la-hi / La hi dóna  (CD det. f. sg. + CI 3a p. sg.)  
                       CD det   CI 3 p. sg. 
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2.  Dóna els sobres al noi.  Dóna’ls-hi / Els hi dóna           (CD det. m. pl. + CI 3a p. sg.)  
                       CD det.  CI 3 p. sg. 

Dóna els sobres a la noia. Dóna’ls-hi / Els hi dóna           (CD det. m. pl. + CI 3a p. sg.)  
                       CD det.  CI 3 p. sg. 
 Dóna les cartes al noi.  Dóna-les-hi / Les hi dóna   (CD det. f. pl. + CI 3a p. sg.) 
                       CD det.  CI 3 p. sg. 
 Dóna les cartes a la noia. Dóna-les-hi / Les hi dóna   (CD det. f. pl. + CI 3a p. sg.) 
                       CD det.  CI 3 p. sg. 
 
3. Dóna el sobre als nois.  Dóna’ls-el / Els el dóna           (CI 3a p. pl. + CD det. m. sg.)  
                       CD det   CI 3 p. pl. 
 Dóna el sobre a les noies. Dóna’ls-el / Els el dóna           (CI 3a p. pl. + CD det. m. sg.) 
                       CD det   CI 3 p. pl. 
 Dóna la carta als nois.  Dóna’ls-la / Els la dóna   (CI 3a p. pl. + CD det. f. sg.)  
                       CD det   CI 3 p. pl. 
 Dóna la carta a les noies. Dóna’ls-la / Els la dóna   (CI 3a p. pl. + CD det. f. sg.) 
                       CD det   CI 3 p. pl. 
 
4.  Dóna els sobres als nois. Dóna’ls-els / Els els dóna        (CI 3a p. pl. + CD det. m. pl.)  
                       CD det   CI 3 p. pl. 
 Dóna els sobres a les noies. Dóna’ls-els / Els els dóna        (CI 3a p. pl. + CD det. m. pl.) 
                       CD det   CI 3 p. pl. 
 Dóna les cartes als nois. Dóna’ls-les / Els les dóna    (CI 3a p. pl. + CD det. f. pl.) 
                       CD det   CI 3 p. pl. 
 Dóna les cartes a les noies. Dóna’ls-les / Els les dóna    (CI 3a p. pl. + CD det. f. pl.) 
                       CD det   CI 3 p. pl. 
 
 
5.  Dóna cartes al noi.  Dóna-li’n / Li’n dóna                       (CI 3a p. sg. + CD indet.) 
         CD indet. CI 3 p. sg. 
 Dóna cartes a la noia.  Dóna-li’n / Li’n dóna                     (CI 3a p. sg. + CD indet.) 
                     CD indet. CI 3 p. sg. 
 Dóna cartes als nois.  Dóna’ls-en / Els en dóna                 (CI 3a p. pl. + CD indet.) 
                     CD indet. CI 3 p. pl. 
 Dóna cartes a les noies. Dóna’ls-en / Els en dóna                 (CI 3a p. pl. + CD indet.) 
                     CD indet. CI 3 p. pl. 
 
 
6. Dóna això al noi.  Dóna-li-ho / Li ho dóna                 (CI 3a p. sg. + CD neutre)  
                  CD neutre CI 3 p. sg. 
 Dóna això a la noia.  Dóna-li-ho / Li ho dóna                 (CI 3a p. sg. + CD neutre) 
                  CD neutre CI 3 p. sg. 
 Dóna això als nois.  Dóna’ls-ho / Els ho dóna               (CI 3a p. pl. + CD neutre) 
                  CD neutre CI 3 p. pl. 
 Dóna això a les noies.  Dóna’ls-ho / Els ho dóna               (CI 3a p. pl. + CD neutre)  
                  CD neutre CI 3 p. pl. 
 
 
7. Posa el sobre a la taula. Posa-l’hi / L’hi posa                           (CD det. m. sg. + CCL) 
                       CD det.    CCL 
 Posa la carta a la taula.  Posa-la-hi / La hi posa                         (CD det. f. sg. + CCL) 
                       CD det.    CCL 
 Posa els sobres a la taula. Posa’ls-hi / Els hi posa                       (CD det. m. pl. + CCL) 
                       CD det.    CCL 
 Posa les cartes a la taula. Posa-les-hi / Les hi posa                      (CD det. f. pl. + CCL) 
                       CD det.    CCL 
 Posa cartes a la taula.  Posa-n’hi / N’hi posa                       (CD indet. m. sg. + CCL) 
                       CD indet. CCL 

Posa això a la taula.            Posa-ho a la taula / Ho posa a la taula / Posa-hi això /  
                    CD neutre  CCL            Hi posa això                               (CD neutre oracional + CCL) 
                                                              (*) Posa-ho-hi? / Posa-hi-ho? / Ho hi posa / Hi ho posa 
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8.  Treu el sobre de la taula. Treu-l’en / L’en treu            (CD det. m. sg. + CCL) 
                        CD det.     CCL 
 Treu la carta de la taula. Treu-la’n / La’n treu             (CD det. f. sg. +  CCL) 
                        CD det.    CCL 
 Treu els sobres de la taula. Treu-los-en / Els en treu            (CD det. m. pl. + CCL) 
                        CD det.     CCL 
 Treu les cartes de la taula. Treu-les-en / Les en treu              (CD det. f. pl. + CCL) 
                        CD det.     CCL 
 
[“De la taula” són CC de lloc, introduïts per la prep. DE. Es pots substituir per ON, encara que 
sigui una combinació pronominal una mica forçada] 
 
17. Ompliu els buits amb un CI singular seguit d’un CD (determinat, indeterminat o 
neutre). 
 
 
1. Li donaràs explicacions o no li’n donaràs? (li = CI 3a p. sg. + en = CD indet.) 
 
2. Li va lliurar els treballs però no va comentar-los-hi. (los = CD det. m. pl. + hi = CI 3a p. sg.) 
 
3. Li va anunciar el seu casament. L’hi va anunciar el dia abans. (l’ = CD det. m. sg. + hi = CI 3a p. 
sg.) 
 
4. Li va comprar la piscina més gran del món. Va regalar-la-hi com a signe de la més profunda 
admiració. (la = CD det. f. sg. + hi = CI 3a p. sg.) 
 
5. En Joan és al telèfon. Li he explicat que t’han nomenat director. No vols acabar d’explicar-li-ho tu? 
(li = CI 3a p. sg. + ho = CD neutre oracional) 
 
6. Dóna-li les gràcies, a aquesta senyora! Dóna-les-hi, que té pressa. (les = CD det. f. pl. + hi = CI 
3a p. sg.) 
 
7. Escolti’m, faci el favor de no cridar dins del cinema. No li ho tornaré a repetir! (li = CI 3a p. sg. +   
ho = CD neutre oracional) 
 
8. No parava d’oferir-li bombons i dolços. Si continua donant-li’n més s’empatxarà. (li = CI 3a p. sg. + 
en = CD indet.) 
 
 

18. Ompliu els buits amb els pronoms els, els ho, els el, els la, els els, els les, els en i  

-los-hi.  Pot ser que hi hagi alguna forma pronominal que es repeteixi.  
 
 
1. Per aprovar, els obligava a memoritzar textos medievals (als alumnes). (els = CI 3a p. pl.) (CD det. 
m. pl.) 
 
2. Han demanat els pressupostos per a quatre viatges. Ara només falta que els de l’agència els els 
enviïn. (els = CI 3a p. pl. + els = CD det. m. pl.) 
 
3. Demà és el dia que els veïns s’han de reunir. Els ho recordaré amb una nota a l’ascensor. (els = 
CI 3a p. pl. + ho = CD neutre oracional) 
 
4. L’home reunia tots els seus néts i els explicava les seves aventures juvenils. Els les explicava a 
poc a poc, fluixet, com un secret. (els = CI 3a p. pl. + les = CD det. f. pl.) 
 
5. A aquells tres japonesos els (CI 3a p. pl.) havien recomanat especialment que visitessin la 
Sagrada Família. Els ho havien recomanat insistentment. (els = CI 3a p. pl. + ho = CD neutre 
oracional) 
 
6. Els regalaven dos vídeos per cada llibre que compressin. Al quiosc del costat els en regalaven 
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tres. (els = CI 3a p. pl. + en = CD quantitatiu) 
 
7. Va anunciar als clients que faria suspensió de pagaments. Els ho va anunciar per carta certificada. 
(els = CI 3a p. pl. + ho = CD neutre oracional) 
 
8. Els va dir que l’obra s’ha prorrogat quinze dies? Vas insistir-los-hi? (-los = CI 3a p. pl. + hi = CRV) 
(insistir en) 
 
 
19. Escriviu li’n o n’hi. 
 
 
1. El menjar era molt bo, però hi faltava sal. Sempre n’hi havia d’afegir. (n' = CD indet. + hi = CCL)  
 
2. Encara no sap la història? Doncs ara li’n faré cinc cèntims. (li = CI 3a p. sg. + en = CD 
indeterminat) [EN: d’això. EN= CD indefinit o indeterminat] 
 
3. No es recordava que n’hi havia parlat feia temps. (n' = CD indet. + hi = CI 3a p. sg.) 
 
[HI= a ell] El pronom LI (CI) es transforma en HI quan es combina amb un CD, determinat o 
indeterminat. Per tant, HI = CI. La frase, sense la substitució, seria “No es recordava que LI (a 
ell) havia parlat D’ALLÒ (EN) feia temps”. 
 
4. Tant se li’n dóna! (li = CI 3a p. sg. + en = CD indet.) 
 
[No pot ser la forma “n’hi” perquè és una forma fixada en català per tradició, com per exemple, 
“Tant se me’n dóna”] 
 
5. Quantes monedes en aquesta font! Diuen que si n’hi tires una tindràs bona sort tot l’any. (n' = CD 
indet. + hi = CCL) 
 
6. Amb aquestes pastilles al cafè, s’adormirà. Li’n (li = CI 3a p. sg. + en = CD indet.) posaré quatre.  
/ N’hi posaré quatre. (N' = CD quantitatiu. + hi = CCL) 
 
7. Tot i que la seva conducta era estranya, ningú no li’n / n’hi? feia cas. (li = CI 3a p. sg. + n' = CD 
indet.) 
 
8. Com que li agraden tant les flors, li’n regalaré un ram. (li = CI 3a p. sg. + 'n = CD indet. / CN? o 
CD quantitatiu?) 
 
9. Mai no n’hi ha volgut, de quadres a la paret. (n' = CD indet. + hi = CCL) 
 
10. No me n’emporto cap perquè segur que, a ell, li’n sobrarà alguna. (li = CI 3a p. sg. + 'n = CD 
indet.) 
 
 
20. Escriviu li, l’hi, la hi.  
 
 
1. En aquell local no li acceptaven la targeta de crèdit. (li = CI 3a p. sg.) 
 
2. Li (li = CI 3a p. sg.) van donar el premi i l’hi van portar a casa. (l' = CD det. m. sg. + hi = CI 3a p. 
sg.) 
 
3. Li (li = CI 3a p. sg.) netejaven el pis i l’hi pintaven. (l' = CD det. m. sg. + hi = CI 3a p. sg.) 
 
4. Volia que li (li = CI 3a p. sg.) donessin la raó però no la hi donaven mai. (la = CD det. f. sg. + hi = 
CI 3a p. sg.) 
 
5. Creia que trobaria en Joan a casa però no l’hi vaig trobar. (l' = CD det. m. sg. + hi = CCL) 
 
6. Si li (li = CI 3a p. sg.) renten la ferida amb aigua oxigenada, li farà molt de mal. (li = CI 3a p. sg.) 
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7. Poses l’aigua a la cantimplora o no la hi poses? (la (l’) = CD det. f. sg. + hi = CCL)  
 
8. No li (li = CI 3a p. sg.) expliquis el problema ara. Ja l’hi explicaré després. (l' = CD det. m. sg. + hi 
= CI 3a p. sg.) 
 
9. Li (li = CI 3a p. sg.) comprem el pis o l’hi venem en quinze dies. (l'= CD det. m. sg. + hi = CI 3a p. 
sg.) 
 
 
21. Ompliu els buits amb els pronoms que calguin. 
 
 
1. Han dut el regal per a la Irene i ara no volen donar-l’hi. (l' = CD det. m. sg. + hi = CI 3a p. sg.) 
 
2. Ja has tret la pols de l’armari? Sí, ja la n’he treta. (la = CD det. f. sg. + n' = CCL + prep. “de”) 
 
3. Va dedicar l’última cançó als malalts. Va dedicar-los-la efusivament. (los = CI 3a p. pl. + la = CD 
det. f. sg.) 
 
4. Ja has dit al professor que no has fet els deures? Ja li ho he explicat. (li = CI 3a p. sg. + ho = CD 
neutre) 
 
5. Poses massa aigua a les plantes. No n’hi posis tanta. (n' = CD indet. + hi = CI 3a p. sg. / hi = 
CCL)  
 
[“a les plantes”= CI. El pronom LI (CI) es transforma en HI quan es combina amb un CD, 
determinat o indeterminat] 
 
6. Ens has donat dues entrades. Dóna’ns-en dues més. ('ns = CI 1a p. pl. + en = CD 
indet./quantitatiu?) 
 
7. Endevinava el futur a les senyores. Els l’endevinava llegint-los les mans. (els = CI 3a p. pl. + l' = 
CD det. m. sg.) 
 
8. Us he dit que no guanyaran. Quantes vegades he de repetir-vos-ho? (vos = CI 2a p. pl. + ho = CD 
neutre oracional) 
 
9. He aconseguit deu adhesius per a en Joan. Els hi enviaré per correu. (els = CD quantitatiu / CD 
det. m. pl.? + hi = CI 3a p. sg.) 
 
10. Jugava amb el botó de la camisa fins que va empassar-se’l. (se = verb pronominal + 'l = CD det. 
m. sg.)  
 
 
22. Ompliu els buits amb els pronoms que calguin. 
 
 
1. El treball que dec als alumnes els el tornaré demà. (els = CI 3a p. pl. + el = CD det. m. sg.) (els 
hi?) 
 
2. Li ha escrit molts missatges convidant-la a sopar, però ella no li n’ha contestat cap. (li = CI 3a p. 
sg. + n' = CD indet.)  
 
[També s’admet el pronom n’hi com a forma col·loquial] 
 
3. Les dependentes volien cobrar dietes, però l’empresa no els n’ha concedit. (els = CI 3a p. pl. + n' 
= CD indet.) 
 
4. Després d’esperar tres hores al restaurant que el servissin (el client) (el = CD det. m. sg.), va dir: 
anem-nos-en. (“se” del verb anar-se = se reflexiu + en = CCL)  
 
[No pot ser el pronom li perquè servir és un verb transitiu] 
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5. Tant dir-li que la pel·lícula era dolenta, al final, no la hi va trobar tant. (la = CD det. f. sg. + hi = CI 
3a p. sg.) 
 
6. Sense ulleres, em pensava que era el cobrador, però no l’era (l' = Atribut determinat m. sg.) / 
n’era, el cobrador. (Atribut emfatitzat) 
 
7. No vau passar-vos (CI 2a p. pl.) el semàfor en vermell perquè vau adonar-vos-en a temps. (vos = 
CI 2a p. pl. + en = CD indet.) 
 
8. Va comprar el bitllet de tren directament a l’estació. El va comprar a meitat de preu. (el = CD det. 
m. sg.) 
 
9. El protagonista li demanava el seu perdó, però ella no l’hi acceptava. (l' = CD det. m. sg.  + hi = CI 
3a p. sg. ) 
   
10. Ja hi ha uns quants coberts a taula però encara n’hi falten. (n' = CD indet. + hi = CCL)  
 
11. Volen pujar al Tibidabo. Porta’ls-hi avui. ('ls = CI 3a p. pl. / CD det. m. pl. + hi = CCL) 
 
12. Aquests temes estudieu-vos-els directament del llibre. (vos = CI 2a p. pl. + els = CD det. m. pl.)  
 
13. No s’han assabentat de res. Explica’ls-ho tu mateix. ('ls = CI 3a p. pl. + ho = CD neutre 
oracional)  
 
14. Els amics li (CI 3a p. sg.) van deixar la tenda de campanya per una setmana i ell no els la va 
tornar mai. (els = CI 3a p. pl. + la = CD det. f. sg.)  
 
15. Necessitaven bolígrafs i els companys els en varen donar quatre. (els = CI 3a p. pl. + en = CD 
indet.) 
 
16. Es vol vendre les cortines del menjador; les hi podríem comprar. (les = CD det. f. pl. + hi = CI 3a 
p. pl.) 
 
17. Tenim apunts bons per a vosaltres; podem oferir-vos-en. (vos = CI 2a  p. pl. + en = CD indet.)  
 
18. Us hem convidat a la nostra festa i volem veure-us-hi. (us = CI 2a p. pl. + hi = CCL) 
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Nom i cognoms: ____________________________________________________________ 
 
SOLUCIONS EXAMEN DE PRONOMS FEBLES 
 
 
1. Substituïu els complements destacats per les combinacions pronominals corresponents:       
[1 punt] 
 
a) Encara no he tornat el joc a en Pau    Encara no l’hi he tornat. (l’= CD det. m. sg.                                                                                                                   
                                        CD       CI                                                                           hi = CI 3a p. sg.)  
 
b) La mare dóna el sopar al seu fill   La mare l’hi dóna. (l’= CD det. m. sg.   
                                CD          CI                                                                      + hi = CI 3a p. sg.) 
 
c) Has d’enviar la postal a l’Àngels avui mateix  La hi has d’enviar avui mateix (la = CD det. f.                              
                              CD          CI                                                                             sg. + hi = CI 3a p. sg.) 
 
                                                                                         Has d’enviar-la-hi avui mateix (la = CD det. f.  
                                                                                                                                    + hi = CI 3a p. sg.)                     
 
2. Completeu els espais buits amb alguna de les combinacions pronominals següents: [1 punt] 
 
 
me + hi, te + hi, se + hi, me + en, te + en, se + en  
 
 
a) M’hauria de presentar al concurs, però no estic gaire segur si m’hi presentaré. (m' = CI 1a p. sg. + 
hi = CCL)  
 
b) No es van fixar en el rètol de “prohibit el pas”. D’ara en endavant segur que s’hi fixaran. (s’ = 
pronom reflexiu + hi = CRV / CCL?) (fixar-se en) 
 
 
c) No m’he adonat que era l’hora. Un altre cop me n’adonaré. (me = CI 1a p. sg. + n’ = CRV)  
(adornar-se de) 
 
 
3. Substituïu per un pronom feble els complements verbals destacats. [1 punt] 
 
a) No entenc el problema No l’entenc (CD determinat m. sg.)  
 
b) Sempre té por  Sempre en té (CD indeterminat) 
 
c) No diguis això a ningú No ho diguis a ningú (CD neutre i oracional) 
 
d) No deixis res a la Marta No li deixis res (CI 3a p. sg.)  
 
e) No ho diguis als veïns No els ho diguis (CI 3a p. pl.) 
 
 
4. Completeu les frases amb el pronom adient. [1 punt] 
 
a) Recorda’t d’apagar el foc. Te’n recordaràs? (CRV + prep. “de” implícita) (recordar-se de) 
 
b) Pensa a avisar a tota la gent. Hi pensaràs? (CRV) (pensar a) 
 
c) Jo no m’atreveixo a entrar al castell. I tu t’hi atreveixes? (t' = pronom del verb pronominal amb 
règim + hi = CRV) (atrevir-se a) 
 
d) Si ho fas així és molt més fàcil. Te n’adones? (CRV + prep. “de” implícita) (adonar-se de) 
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5. Escriviu les respostes amb un pronom i digues quina funció fa. [1 punt] 
 
a) Què han decidit fer amb les armes nuclears? Diuen que han decidit destruir-les. (CD det. f. pl.) 
 
b) On vols que deixi el paraigua? Si és moll, deixa’l al safareig. (CD determinat m. sg.) 
 
 
6. Completeu els espais en buit amb el pronom feble adient. [1 punt] 
 
a) Guaita què fa el goril·la! Afanya’t, fes-li una foto. (CI 3a p. sg.) 
 
b) El delinqüent no va fer cas a les veus d’alto i la policia li va disparar dos trets. (CI 3a p. sg.) 
 
 
7. Substituïu els CD pels pronoms febles corresponents. [1 punt] 
 
a) Demà m’instal·laran l’aire condicionat a casa.         Demà me l’instal·laran a casa. (CD det. m. sg.) 
 
b) Torna’m la carpeta ara mateix.                       Torna-me-la ara mateix. (CD determinat f. sg.) 
 
c) Et deixaré aquestes claus si no plores.           Te les deixaré si no plores. (CD det. f. pl.) 
 
 
8. D’acord amb el sentit de la frase canvieu els pronoms febles per sintagmes. [1 punt] 
 
a) No hi he parlat des de fa tres anys. No he parlat amb fluïdesa des de fa tres anys. (CCM) 
 
b) N’importen cafè. Importen cafè de Colòmbia / d’allà. (CCL) 
 
c) Aquestes flors no ho semblen. Aquestes flors no semblen roses / fresques. (Atribut indeterminat) 
 
d) M’hi he compromès. M’he compromès en estudiar cada dia. (CRV + prep. “en”) / M’he 
compromès amb vosaltres (CRV + prep. “amb”). M’he compromès a pagar un tant mensual. (CRV 
+ prep. “a”) / avui (CCL) 
 
9. Expliqueu quina funció sintàctica fa cada pronom feble subratllat i canvieu-lo per un 

complement equivalent inventat per vosaltres mateixos. [1 punt] 

 
a) No el veig:  No veig el joc (CD determinat m. sg.) 
 
b) No ho veig: No veig això (CD neutre i oracional) 
 
c) No hi veig: No veig més enllà (CCircumstancial o altres complements) 
 
d) No en veig:  No veig de lluny (CCircumstancial o altres complements) / ocells (CD 
indeterminat) 
 
 


