Nivell S2
Oracions subordinades de relatiu

Pronoms relatius: QUE / QUÈ, QUI, ON, EL QUAL, LA QUAL, ELS QUALS,
LES QUALS
1. QUE. Funcions
a) Subjecte: El noi que passa pel carrer és amic meu.
b) Complement directe: El noi que vam veure ahir és amic meu.
c) CCT: Ho farem el dia que vindràs.
El relatiu que s’usa en les subordinades explicatives (van entre comes) i
especificatives.
→ Qui pot substituir que quan

a) sigui explicativa
b) l’antecedent sigui una persona
c) faci funció de subjecte
Ex. : En Lluís, qui, llavors, era el guanyador, va esdevenir famós.

2. Complement indirecte
A / PER A + QUI = A / PER A +
EL, LA, ELS, LES QUALS

Ex.:

La noia a qui vas donar les flors era la meva germana.
El públic per a qui escriu tants llibres no l’entén.

3. Complement preposicional
Preposició + QUÈ
Preposició + QUI

Ex.:

La casa de què et parlava ha caigut.
L’afer a què es referia era molt important.
La persona en qui pensa és el seu enamorat.

4. Complement circumstancial
Preposició + què
CC Lloc: (prep) on / prep + què /
prep + el, la els, les + qual/s
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CCL. La sala on ens reunim no és gaire confortable.
Ex.
L’hostal és una casa on els forasters van a menjar.
La porta per on entren els camions és a l’altra banda.
La font d’on traiem aigua s’ha esgotat.
CC de matèria
Ex.: L’eina amb què treballes no és la més vàlida.
CC de companyia
Ex.: El noi amb qui surt la Maria és arquitecte.

5. Relatiu neutre
la qual cosa / cosa que

Ex.:

La Marta va rebatre la porta en sortir, la qual cosa / cosa que va
despertar els veïns.
La mare va servir les postres, la qual cosa / cosa que va ser ben rebuda
pels comensals.

6. Errades més freqüents
6.1. 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.
Ex.:

Parlarem dels problemes que tenim i dels que tindrem demà. (correcte)
La ploma amb què / amb la qual escric té la tinta blava. (Incorrecte amb
la que)

Una prova que ens pot ajudar a usar correctament aquesta construcció és
substituir-la per article + qual. Si es pot fer, s’ha de conservar aquesta
estructura i eliminar prep + article + que / qui.
6.2. 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.
Ex.:

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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7. Relatiu possessiu
Equival al castellà cuyo i fa la funció de complement del nom.
Ex.:

Vam visitar la fàbrica, el director de la qual, ens va ensenyar les
nstal·lacions.

8. Observacions
El pronom relatiu que pot ser substituït pel relatiu compost només en les
oracions subordinades explicatives.
Ex.:

Les noies, que han acabat, poden marxar.
Les noies, les quals han acabat, poden marxar.
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