a) Passos per a la combinació pronominal
Reconstrucció de la frase amb la informació de la primera part:
a) En Jaume va demanar un cafè al cambrer, però el noi no ____________ va portar.
b) En Jaume va demanar un cafè al cambrer, però el noi no va portar el cafè a en Jaume.
el cafè (CD determinat) = pronom el, a en Jaume (CI singular ) = pronom li
ordre dels pronoms: CI + CD=li + el li canvia a hi
combinació final: l’hi
c) En Jaume va demanar un cafè al cambrer, però el noi no l’hi va portar.
Recorda que a cada element sintàctic substituït li correspon un pronom feble.

b) Col·locació dels pronoms
a) Els pronoms han d’aparèixer sempre junts. Quan n’hi ha més d’un, han d’anar tots al davant o
tots al darrere del verb. Mai els podem separar.
Puc donar-los-en un.

Els en puc donar un.

Generalment els pronoms Van darrere els verbs quan Van, indistintament, davant
van davant del verb.
és un infinitiu, gerundi o o darrere quan són perífrasis
imperatiu.
verbals.
Poden anar separats del Quan els pronoms van darrere del verb van units amb guionets
verbs (forma reforçada), i entre pronoms i el verb (forma plena)i quan hi ha una elisió,
també, apostrofats quan hi ha apostrofats (forma reduïda).
una elisió d’una vocal (forma
elidida).
Forma reforçada:
Compreu-vos-el.
Vaig agafar-la
Us els oferirà.
Estalvíeu-nos-el.
La vaig agafar.
Els hi acosta.
Compra-te’ls.
Podeu servir-vos-el.
Estalvia-me’ls
Us els podeu servir.
Forma elidida:
Compra’ns-els
Us l’oferirà.
Estalvia’ls-hi
Se t’acosta.
Te’ls oferirà.
Se’ns acosta.


L’apostrof, tan a la dreta
com sigui possible.



L’apostrof, tan a la dreta
com sigui possible.

– Les combinacions la hi i se us no s’apostrofen.



L’apostrof, tan a la dreta
com sigui possible.

c) Ordre dels pronoms
Quan tenim més d’un pronom feble, es col·loquen seguint l’esquema següent:
1

2

3

4

5

3a persona
(reflexiu)

2a persona
(CI)

1a persona
(CI)

3a persona
(CI)

3a persona
(CD/Atribut)

es, s’, se, ‘s

et, t’, -te, ‘t
us, us, -vos,-us

em, m’, -me, ‘m
ens,ens,-nos, ‘ns

els, els, -los, ‘ls
li, li, -li, -li

el, l’, -lo, ‘l
la,,l’(a,e,o),
la(i,u), -la, -la
els, els, -ls, ‘ls
les, les, -les, -les
(CD det)
en, n’, -ne, ‘n
(CD indet)
ho, ho, -ho, -ho
(CD neutre)

6
C. Preposicional
CPrep)/C.
Circumstancial
(CC)
en, n’, -ne, ‘n
hi, hi, -hi, -hi

d) Canvi de li a hi
Llegeix la frase següent? Et sembla que segueix l’ordre d’aparició dels pronoms que hem treballat
en l’apartat anterior?
Dóna el llibre (el) al Roger (li).

Dóna-l’hi.

En la majoria de varietats geogràfiques del català, tret del valencià, hi ha un cas en què
modifiquem l’ordre habitual d’aparició dels pronoms febles i col·loquem primer el pronom de CD i
després el de CI.
CI

li

hi

els

li+el
li+la
li+els
li+les
li+en
li+ho

Canvi d’ordre
CD + CI
l’hi
la hi
els hi
les hi
li’n
li ho

Ordre general
CI + CD
els el
els la
els els
els les
els en
els ho

CD

el
la
els
les
en
ho

Quan passa això fem la transformació següent:
1. El pronom li canvia a hi.
2. S’inverteix l’ordre habitual: el CD apareix primer i després, el CI.
Porto el llibre al Pere.
Porto la revista al Pere.
Porto els llibres al Pere.
Porto les revistes al Pere.

li (CI) + el (CD)=
li (CI) + la (CD)=
li (CI) + els (CD)=
li (CI) + les (CD)=

L’hi porto.
La hi porto.
Els hi porto.
Les hi porto.

Recorda que només farem aquesta doble transformació si el CI és singular (li) i si, a més, el CD
és del tipus determinat (el, la, els, les).

