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Oracions de Relatiu

Oracions
subordinades adjectives

Oracions
Subordinades substantives
de Relatiu

Oració adjectiva (antecedent explícit)

La persona que va fer la conferència era molt jove

Oració substantiva de relatiu (que no té
antecedent explícit)
Qui tingui res a dir que no calli

Oracions
adjectives de relatiu
(Funció: CN)

Adjectives
especificatives

Adjectives
explicatives

Tipus d’adjectives
Adjectives
especificatives:
• També anomenades
determinatives.
• Limiten l’extensió significativa de
l’antecedent
• Els turistes que estaven marejats
van baixar de l’autocar. No ens
referim al total dels turistes, sinó a
uns turistes determinats

Adjectives
explicatives:
• Tampbé anomenades apositives
o coordinades de relatiu.
• Amplien o afegeixen una
qualitat no essencial a
l’antecedent. Van sempre entre
pauses (comes).
• Els turistes, que estaven
marejats, van baixar de
l’autobús. Ens referim a tots els
turistes

FORMES I FUNCIONS DEL RELATIU
FORMES

Que
Article+qual

a/per a +{qui}
{art. + qui}

Què (coses)
Qui (persones)
Pre.+art.+qual
(persones o coses)

FUNCIONS

S, CD, CCT

CI

CRV o Prep.

EXEMPLES
El xicot que va venir l’altre dia
és rwandès.
Els tapissos que vam fer ja
s’han venut.
El dia que vulguis, vine.
Els treballadors dels ferrocarrils,
els quals fan vaga, discuteixen
en el comitè.
L’autor a qui van donar el premi
es va emocionar.
Els participants, als quals el
president adreçà unes
paraules,…
El bolet de què parlo és
verinós.
La professora a quí et
refereixes viu a Premià.
El projecte en el qual treballem
és interessant

FORMES I FUNCIONS DEL RELATIU

FORMES

(prep. +) on
Prep. + què
Art. + qual

Què
Prep. + qui
Prep. + Art. + qual

FUNCIONS

EXEMPLES

CCL

Han enderrocat la casa on va
néixer.
La drecera per on anàvem s’ha
perdut.
Observa la xemeneia damunt
la qual hi ha un niu de
cigonyes.
La moto amb què /amb la qual
aconsegí guanyar és una Ducati

Altres CC ( instrument,
companyia,…)

La noia amb qui / amb la qual
vaig anar al cinema és la teva
veïna

Hem parlat d’aquella noia, el
germà de la qual està lesionat

SN + (prep)+ art. + qual

CN

Els relatius
a)

El relatiu que (àton)

Es refereix tant a coses com a persones.
Pot fer les funcions de subjecte, CD i CCT.
El president, que acaba d'arribar, fa cara de cansat (Sub.)
La ploma que tenia a la bossa m'ha desaparegut (CD)

En el moment que et vagi bé hi anirem (CCT)

En O. de relatiu adjectives explicatives es pot substituir pel qual (...), però no es pot
fer en oracions especificatives.
Les famílies dels interns, que/ les quals ja fa temps que es queixen, han demanat una
entrevista amb el director.
Les famílies dels interns, que/ els quals ja fa temps que es queixen, han demanat una

entrevista amb el director.

El grup el que:
En oracions de relatiu substantives té un sentit substantiu referit a coses
neutres, equivalent a això que, allò que, la cosa que. (Mai *lo que).

Estigueu atents a tot el que us expliquen
En oracions interrogatives (directes o indirectes), quan fa de CD, se sol
substituir (i de vegades cal fer-ho) pel pronom interrogatiu què.

Vine als magatzems...: sabem el que/què necessites.
El veig desorientat, no sap el que/què vol.

No sé el que fer/ No sé què fer
No és correcte usar-lo com si fos equivalent a la qual cosa o cosa que.
Van anunciar un augment dels impostos, *el que (cosa que/la qual cosa) em
sembla molt malament.

A banda d'aquest sentit neutre, com a subjecte referit a persones, és
preferible usar qui, o bé el qui (la qui, els qui...)
Qui/ El qui encerti els tres números s'endurà el premi

Aquest grup també pot correspondre a la coincidència d'article + (nom
sobreentès) + que. En aquest cas, sí que aquest grup (precedit o no de

preposició) pot referir-se sense cap restricció a persones.
Hi ha els abusos que coneixem, i després hi ha els que (aquells que)
ens amaguen.

b) El relatiu què (tònic)
Es refereix a coses.
S'usa sempre precedit de preposició febles (a, en, amb, de,
per).
Pot fer la funció de CC o de C.Prep.
Desa el martell amb què (el qual) has clavat aquells claus (CC)
No sé la raó per què (la qual) actua d'aquesta manera (CC)
Les claus a què (les quals) et refereixes s'han perdut (C. Prep.)
Generalment es pot substituir per les formes de relatiu variables
(el qual...)

El relatiu qui
Es refereix sempre a persones.

S'usa precedit de preposició, llevat del cas de les oracions de relatiu
substantives,
La noia de qui et parlo és molt competent.
El mestre a qui t'has adreçat és el director.

En les oracions de relatiu substantives, sovint va precedit dels
determinants el, la, els, les, aquell, aquella, aquells, aquelles, tothom,
qualsevol.
Qui surti primer tendrà avantatge.
Els qui en sàpiguen alguna cosa que ho diguin.
Aquell qui no digui la veritat anirà de dret a l'infern.

Precedit de preposició es pot substituir sempre per les formes de
relatiu compost (el qual...)
La noia de la qual et parlo és molt competent

El relatiu adverbial on
Indica lloc. Sovint equival a en què (en el qual...). De vegades s'usa
sense antecedent.
On hi ha poder hi ha corrupció.
El poble on estiuejo és a Barcelona.
El lloc des d'on sentirem el concert és immillorable.

Si el sentit locatiu no és prou clar, perquè és un sentit figurat, és
preferible usar en què (en el qual...)
El negoci en què/en el qual/*on havien arriscat tants diners no els
va sortir bé

El relatiu compost (variable) el qual, la qual,
els quals, les quals
El qual equival a que (àton) en les oracions adjectives explicatives.
Les famílies dels interns, que/ els quals/ les quals s'han queixat,...
Generalment, el qual equival a què i a qui, però amb algunes
restriccions:
Darrere la majoria de les preposicions tòniques i de les locucions
prepositives cal usar el relatiu compost.
Es tracta d'un afer sobre el qual/ *què no vull opinar
És un paisatge sense el qual/ *què no sap viure
Necessitava una causa contra la qual/*què lluitar
Necessitava quelcom contra què lluitar (sí, perquè té valor neutre)
Cal usar el relatiu compost en comptes de què o de qui darrere d'un
gerundi o d'un infinitiu.
◦ És una situació fugint de la qual ens estalviarem moltes raons.

La combinació incorrecte preposició +
article determinat + que
No són correctes les combinacions de preposició + article
determinat + que.
Únicament són correctes si es tracta de frases en què hi ha un nom
sobreentès.
El malalt *amb el que /amb qui/ amb el qual parlàvem se n'ha anat

Les persones en *les que / en qui/ en les quals confiàvem ...
Els metges s'han reunit per parlar del malalt que ha ingressat avui i
del que (d’aquell que) va ingressar ahir (del malalt que va
ingressar ahir).

El relatiu possessiu
• Precedit de la preposició de, el relatiu compost presenta el
sentit d'un possessiu i va darrere del nom que complementa.
Aquell rellotge, el mecanisme del qual ja no funciona, era de
l'avi.

Les formes de relatiu la qual cosa i cosa
que
S'usen en oracions explicatives i tenen per antecedent tota
una oració sencera.

Tenen equivalents com ara fet que, i això, que.
No ens va fer bé la feina, la qual cosa/ cosa que/ fet que/ i
això ens va disgustar molt.

