Pronoms que no s'apostrofen mai
Les escolto
Li arreglo

Mira-les

Escolteu-les

Dóna-li

Escriu-li

Hi va
Ho comprèn

Hi anava

Corre-hi

Aneu-hi

Ho entén

Porta-ho

Feu-ho

Us miro

Us escolto

Vol veure-us

Vol escoltar-vos

les

Les miro

li

Li dono

hi
ho
us

hi

anar-se'n

Me'n vaig a comprar

haver-hi

Hi ha molta gent

sentir-hi

Hi sento molt bé

veure-hi

Hi veig molt bé

Pronoms junt amb verbs que presenten formes col•loquials normatives
no estàndard
forma estàndard

forma no estàndard

em

Digues-me com et dius

Digue'm com et dius

et
es

Encantat de conèixer-te

Encantat de coneixe't

Vol conèixer-se a si mateixa
Digues-nos la veritat

Vol coneixe's a si mateixa
Digue'ns la veritat

ens

Pronoms que presenten formes col•loquials no normatives
forma normativa

forma no normativa

ens

Afanyem-nos

Afanyem-ze*

us

Afanyeu-vos

Afanyeu-ze*

els (CI)

Els faré un petó

Els hi faré un petó*

hi
els (CI)
es

El complement directe · CD (sense preposició)
La persona o la cosa en què recau l'acció del verb.

Veig la Clara
Veig la finestra

El complement indirecte · CI (amb preposició)
La persona o la cosa que rep l'acció del verb.

Escric a la Clara
Dono un cop al llum

El predicat nominal · PN
Una característica, d'una persona o d'una cosa,
només del subjecte.

La Clara està contenta
El Marc és alt
El senyal sembla verd

El predicatiu · P
Una característica, d'una persona o d'una cosa,
alhora del subjecte –o del CD– i del verb.

La Clara treballa contenta
El Marc camina feliç
La botiga té el rètol lluminós

El complement circumstancial de lloc · CCL
Una circumstància de lloc de l'acció del verb.

La Clara treballa al forn
El Marc camina pel parc

El complement circumstancial de manera · CCM
Una circumstància de manera de l'acció del verb.

La Clara treballa bé
El Marc camina de pressa

El complement circumstancial de temps · CCT
Una circumstància de temps de l'acció del verb.

La Clara treballa cada dia
El Marc camina de 6 a 8

Altres complements circumstancials
Altres circumstàncies de l'acció del verb.

La Clara treballa amb guants
El Marc camina amb la Mar

El complement del nom
El complement del nom (substantiu i adjectiu) · CN
Una informació complementària del subjecte
o d'un complement del verb.

Interferències
en

Els complements del verb

El complement preposicional · CP (amb preposició) Confio en la Clara
La persona o la cosa en què recau l'acció del verb.
Confio en la seva paraula

Pronoms sense funció sintàctica
en

Els pronoms febles (1)

S'ha anat a les 7*
Se n'ha anat a les 7
Hi ha quatre*
N'hi ha quatre
Ha hagut un accident*
Hi ha hagut un accident
No vol donar-lis la clau*
No vol donar-los la clau
Si vigiles no et cauràs*
Si vigiles no cauràs
Aviat ens baixarem de l'avió*
Aviat baixarem de l'avió

anar-se*
anar-se'n
haver-hi*
haver-n'hi
haver*
haver-hi
donar-lis*
donar-los
caure's*
caure
pujar-se* · baixar-se*
pujar · baixar

Un cas particular
El subjecte · S (només quan és indeterminat i
està situat darrere del verb com si fos un CD)
La persona o la cosa que fa l'acció del verb.

* forma incorrecta
CONSORCI PER A
LA NORMALITZACIÓ
LINGÜÍSTICA

La Clara té el diari d'avui
El Marc és el capità de l'equip
La Mar és al·lèrgica a la pols

CONSORCI PER A
LA NORMALITZACIÓ
LINGÜÍSTICA

Arriba gent
Hi ha gent
Aterren tres avions
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La pronominalització dels complements
Oracions
Pronoms

Complements

complement preposicional
CP

complement indirecte
CI
(3a persona)

predicatiu
P
complement circumstancial
de lloc
CCL
complement circumstancial
de manera
CCM
complement circumstancial
de temps
CCT
altres complements
circumstancials
CC
complement del nom
CN
subjecte ( CD indeterminat)
S

Amb pronom
davant verb començat
darrere verb acabat
en vocal
en vocal

darrere verb acabat en
consonant o vocal + u

Saludo el veí

El saludo

L'espero

Vull veure'l

Vull avisar-lo

la

Saludo la veïna

La saludo

L'espero

Vull veure-la

Vull avisar-la

els

Saludo els veïns

Els saludo

Els espero

Vull veure'ls

Vull avisar-los

les

Saludo les veïnes

Les saludo

Les espero

Vull veure-les

Vull avisar-les

indeterminat

en

Menja raïm

En menja

N'agafa

Agafa'n!

Agafeu-ne!

neutre

ho

Veu que vénen

Ho veu

Ho anuncia

Anuncia-ho!

Anuncieu-ho!

amb la preposició de

en

Parlo de la qüestió

En parlo

Se n'oblida

Parla'n!

Parleu-ne!

amb una altra preposició

hi

Renuncia al càrrec

Hi renuncia

Hi especula

Renuncia-hi!

Renuncieu-hi!

singular

li

Li telefono

Li escric

Telefona-li!

Escriu-li!

plural

els

Els telefono

Els escric

Telefona'ls!

Escriu-los!

determinat

plural

Escric al director
Escric a la directora
Escric als amics
Escric a les amigues

el

És el conseller

El serà

L'és

-

Pot ser-lo

la

És la consellera

La serà

L'és

-

Pot ser-la

els

Són els consellers

Els són

Els eren

-

Poden ser-los

les

Són les conselleres

Les són

Les eren

-

Poden ser-les

indeterminat

ho

És feliç

Ho seria

Ho és

-

Pot ser-ho

amb exclamació

en

És bona alpinista

Que en sigui, de...!

Si n'és, de...!

-

Pot ser-ne, de...!

amb els verbs dir-se, fer-se,
elegir i nomenar

en

En nomenaran
el Pau

N'elegiran el Pau

Nomena'n el Pau!

Elegiu-ne el Pau!

en els altres casos

hi

Nomenaran cap
el Pau
Balla feliç

Hi balla

Hi actua

Balla-hi!

Vol ballar-hi

amb la preposició de

singular
predicat nominal
PN

davant verb començat
en consonant

el

singular
complement directe
CD
(3a persona)

Amb complement

determinat
plural

en

Ve de Sant Cugat

En ve

N'arriba

Arriba'n!

Deu venir-ne

amb una altra preposició
i sense preposició

hi

Va allà
Va a Sant Llorenç

Hi va

Hi arriba

Arriba-hi!

Pot anar-hi

sempre

hi

Vaig malament
Vaig a corre-cuita
Camina de tort

Hi vaig

Hi anava

Camina-hi!

Puc anar-hi

en general

-

Sortiré demà

-

-

-

-

en alguns casos

hi

Arribaràs a les
quatre
Arribaràs d'hora

sempre

hi

Camino
amb crosses

Hi camino

Hi anava

Camina-hi!

Pots caminar-hi

amb la preposició de

en

Vull un pot de mel

En vull un pot

N'hi ha un pot

Prepara'n un pot!

Pot voler-ne un pot

amb una altra preposició

hi

És sensible al fred

Hi sembla sensible

Hi és sensible

Sembla-hi sensible!

Pot ser-hi sensible

indeterminat

en

Circularan trens

En circularan

N'arribaran

-

Poden circular-ne

Hi vindràs

Hi arribaràs

Arriba-hi!

Pots arribar-hi

