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Pronom EN de CN 

El pronom EN s’utilitza per substituir el 

complement del nom. 

 

He perdut l’adreça de la Sònia. En tens el 

telèfon? 

 

 

Servei Local de Català de Sant Andreu de la Barca 

Pronoms 



Pronoms de CD (1) 
Davant de 

verb 

començat en 

consonant 

Davant de 

verb 

començat en 

vocal 

Darrere de 

verb acabat 

en consonant 

o vocal + u 

Darrere de 

verb acabat 

en vocal 

em m’ -me ‘m 

et t’ -te ‘t 

es s’ -se ‘s 

ens ens -nos ‘ns 

us us -vos -us 

es s’ -se ‘s 
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Pronoms de CD (2) 
Davant de 

verb 

començat en 

consonant 

Davant de 

verb 

començat en 

vocal 

Darrere de 

verb acabat 

en consonant 

o vocal + u 

Darrere de 

verb acabat 

en vocal 

el l’ -lo ‘l 

la l’ -la -la 

els els -los ‘ls 

les les -les -les 

en n’ -ne ‘n 

ho ho -ho -ho 
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Pronoms de CD (3) 
 

 1. Indeterminat: EN 

   El Pere vol pomes. El Pere en vol. 

 

 2. Determinat: EL, LA, ELS, LES 

   L’Anna  va comprar el llibre. L’Anna el va comprar. 

 

 3. Neutre: HO   

          Necessito que m’ajudis. Ho necessito. 
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Pronoms de CD (4) 
 

–Joan, has vist el meu llibre?, el vull llegir. 

 

–No, no l’he vist… O potser sí, m’ha semblat 

veure’l a la cuina. 

 

–Gràcies. Necessito trobar-lo urgentment. 

 

–De res. 
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    Pronoms de CI (1) 
Davant de verb 

començat en 

consonant 

Davant de verb 

començat en 

vocal 

Darrere de verb 

acabat en consonant 

o vocal + u 

Darrere de 

verb acabat en 

vocal 

em m’ -me ‘m 

et t’ -te ‘t 

es s’ -se ‘s 

li li -li -li 

ens ens -nos ‘ns 

us us -vos -us 

es s’ -se ‘s 

els els -los ‘ls 
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Pronoms de CI (2) 
 

–Has trucat al Joan? Vol que li diguis de què va 

l’activitat.  

 

–Li he telefonat fa una estona… Ostres, m’he 

descuidat de dir-li que vingui a sopar divendres. 

 

–Doncs indica-li bé l’adreça; és molt despistat.  

 

–D’acord. 

 
Servei Local de Català de Sant Andreu de la Barca 

Pronoms 



Pronom HI de CP 
  El pronom HI serveix per substituir els complements 

preposicionals excepte quan van precedits de la prep.   

de: 

    – Pensa en la solució. Pensa-hi, si us plau. 

    – Sí, no pateixis. Hi pensaré. 
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Davant de 

verb 

començat en 

consonant 

Davant de 

verb 

començat en 

vocal 

Darrere de 

verb acabat 

en consonant 

o vocal + u 

Darrere de 

verb acabat 

en vocal 

hi hi -hi -hi 



Pronom EN de CP 
 El pronom EN serveix per substituir els complements 

preposicionals quan van precedits de la prep. de. 

    

    La teva amiga passa de tot. La teva amiga en passa. 
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Davant de 

verb 

començat en 

consonant 

Davant de 

verb 

començat en 

vocal 

Darrere de 

verb acabat 

en consonant 

o vocal + u 

Darrere de 

verb acabat 

en vocal 

en n’ -ne ‘n 



Pronoms de l’atribut 
Verbs ser, estar, semblar o parèixer 

 

 1. Indeterminat: HO 

   El Carles sembla cansat / El Carles ho sembla. 

 

 2. Determinat: EL, LA, ELS, LES 

   L’Anna és la responsable de l’activitat / L’Anna l’és. 

 

 3. Enfàtic: EN 

   Que n’és, de bonic! 
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Pronoms de Pred. 
Si el complement predicatiu depèn dels verbs fer-se, 

dir-se, elegir, nomenar i semblants utilitzarem el 

pronom EN. 

  Aquell home es va fer ric. Aquell home se’n va fer. 

 

Si depèn de qualsevol altre verb, el pronom HI.       

  La noia va tornar cansada. La noia hi va tornar. 
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Pronom HI de CC 
El pronom HI serveix per substituir els complements 

circumstancials excepte si van precedits de la 

prep. de.        

     

          Tinc previst viatjar a Roma. Hi aniré aviat. 

               

L’excepció de l’excepció, el CC de manera:  

     

    Treballava de valent. Hi treballava. 

 Servei Local de Català de Sant Andreu de la Barca 

Pronoms 



Pronom EN de CC 
 El pronom EN serveix per substituir els 

complements circumstancials quan van 

precedits de la prep. de. 

     

   Venia carregat del mercat. En venia carregat. 
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