NIVELL S2
ORACIONS DE RELATIU

PRONOMS RELATIUS
Oracions de relatiu adjectives
(amb antecedent i funcions pròpies de l’adjectiu)


QUE

El gerro que s’ha trencat era xinès.

objectes:
El noi que vaig conèixer al teatre era xinès.



Pronoms relatius simples

persones:
prep.+QUÈ 
objectes:

El gerro de què parlen els diaris té un gran valor
històric.

prep.+QUI 
persones:

El noi de qui parlen els diaris és un científic
famós.

ON
EN QUÈ

La casa on vivia quan era petita tenia dues
plantes.
La casa en què vivia quan era petita tenia dues
plantes.



llocs:

prep.+ON
prep.+QUÈ  llocs:

El camí per on vam passar estava ple de fang.
El camí per què vam passar estava ple de fang.

LA QUAL

COSA
COSA QUE oracions:
FET QUE

Va ploure molt, la qual cosa va provocar greus
inundacions.
Va ploure molt, cosa que va provocar greus
inundacions.
Va ploure molt, fet que va provocar greus
inundacions.
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Oracions de relatiu adjectives
(amb antecedent i funcions pròpies de l’adjectiu)

Pronoms relatius compostos

EL QUAL
LA QUAL
ELS QUALS
LES QUALS
(només en oracions
explicatives)
EL QUAL
prep. LA QUAL
+
ELS
QUALS
LES
QUALS

EN +

EL QUAL
LA QUAL
ELS
QUALS
LES
QUALS

EL QUAL
prep. LA QUAL
+
ELS
QUALS
LES
QUALS

EL QUAL
DE+
LA QUAL
(
ELS
funció QUALS
de
LES
CN)
QUALS



objectes:


persones:

Un gerro, el qual es va trencar, era xinès.
El noi, el qual vaig conèixer al teatre, era
xinès.



El gerro del qual parlen els diaris té un
gran valor històric.
El noi de qui parlen els diaris és un

persones: científic famós.
objectes:



llocs:

La casa en la qual vivia quan era petita
tenia dues plantes.



llocs:

El camí pel qual vam passar estava ple
de fang.



objectes:


persones:

El llibre premiat, l’autor del qual és poc
conegut, sortirà aviat al mercat.
El noi ros, el pare del qual és pintor, ha
estat acceptat a la universitat.
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Oracions de relatiu substantives
(no tenen antecedent i fan les funcions pròpies del subjectiu)
QUI



Qui arribi primer tindrà un premi.

persones:
art.+QUI



prep.+QUI



prep.+art.+qui



persones:

persones:

Els qui arribin tard no tindran premi.

Regalarem un cotxe a qui arribi primer.

Regalarem un cotxe als qui arribin tard.

persones:

art.+QUE

 coses:

prep.+art.+QUE  coses:

Tot el que em dius és fals.
Del que es va parlar a la reunió no se’n pot dir
res.
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Errors més freqüents

 Prep + article + que / qui. Aquesta construcció només és
correcta si podem intercalar entre l’article i el pronom relatiu
la persona o la cosa omesa.
Els grups el que, la que, els que, les que són incorrectes
quan equivalen a art. + qual o a què, qui. Només són
correctes quan equivalen a aquell que, allò que, aquella
que, aquells que, aquelles que.
Parlarem de la feina que tenim avui i de la que tindrem
demà. (correcte)
La ploma amb què / amb la qual escrius té la tinta blava.
(incorrecte amb la que).

 Pleonasmes. A vegades tenim tendència a fer pleonasmes
en les oracions de relatiu, és a dir, hi inserim un pronom
feble que ja representa l’antecedent del pronom relatiu.
La casa on hi viuen els teus cosins és de lloguer.
Aquesta tesi en què tots hi poden creure és força perillosa.
Aquesta és la joventut a la qual li correspon tirar el país
endavant.
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