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REMARQUES SOBRE L’ÚS DELS PRONOMS RELATIUS 

 No s’ha de confondre el pronom relatiu que amb la conjunció que (no té 

antecedent, no fa cap funció sintàctica dins la subordinada i enllaça només l’oració 

principal amb la subordinada). 

El dia que vinguis sortirem a sopar (pronom relatiu) 

Vull que vinguis a sopar! (conjunció) 

 El pronom relatiu compost (el qual, la qual, els quals, les quals) pot substituir els 

pronoms relatius següents: 

1. Que (àton), només en les oracions subordinades adjectives 

explicatives, però no en les especificatives. 

Els veïns, que/els quals protesten per la inseguretat creixent al barri, 

han escrit una carta al diari (oració subordinada adjectiva explicativa) 

Els veïns que protesten per la inseguretat creixent al barri han escrit 

una carta al diari (oració subordinada adjectiva especificativa – la 

substitució pel relatiu compost no és possible) 

2. Què, qui, on en oracions subordinades adjectives 

El martell amb què/amb el qual treballes és molt efectiu. 

El polític de qui/del qual parleu es presentarà a les properes eleccions 

municipals.  

La casa on/en la qual viu és molt moderna. 

 El que, la que, els que, les que, el qui, la qui, els qui, les qui només són 

correctes en oracions substantives de relatiu, és a dir, quan es poden canviar per 

aquell que, aquella que, allò que, etc. No són correctes, en canvi, en oracions 

adjectives, és a dir, quan es poden substituir per el qual, la qual, la qual cosa, 

etc. 

El vestit que t’has comprat avui i el que et vas comprar la setmana passada són 

força iguals. (Correcte) 

*El bolígraf amb el que has escrit la carta ja no té tinta. (Incorrecte – el pronom 

relatiu introdueix una oració subordinada adjectiva) 

El bolígraf amb el qual/amb què has escrit la carta ja no té tinta. (Correcte) 
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 El relatiu possessiu (sintagma nominal + de + el qual/els quals) fa la funció 

sintàctica de complement del nom. És l’equivalent del “cuyo/cuya...” del castellà. 

La casa del veí, les finestres de la qual són de color vermell, s’ha inundat a causa 

de la pluja. 

No és correcte fer servir com a relatiu possessiu el pronom interrogatiu quin... 

*La casa del veí, quines finestres són de color vermell, s’ha inundat a causa de la 

pluja. (Incorrecte) 

 El relatiu neutre la qual cosa/cosa que/fet que té com a antecedent global tota 

una oració anterior. No es pot substituir aquesta construcció per el que/el qual..., 

ja que són articles neutres. 

No m’ha avisat que vindria a sopar, la qual cosa/cosa que/fet que m’ha molestat. 

(Correcte) 

*No m’ha avisat que vindria a sopar, el que m’ha molestat. (Incorrecte) 

 Cal evitar els pleonasmes, és a dir, l’ús d’un pronom relatiu i d’un pronom feble 

per referir-nos al mateix antecedent. 

*Vam visitar el poble on hi anàvem sovint quan érem petits. (Incorrecte) 

Vam visitar el poble on anàvem sovint quan érem petits. (Correcte) 


