
• prengui-s’ho (això)
• prengui-se’l (el xarop)

Si en la combinació de pronoms
també hi ha un guionet, l’apòstrof
pràcticament sempre va més cap a la
dreta que el guionet.

això és bàsic!

Les combinacions dels pronoms
personals febles

1. Quan es combinen?
Quan més d’un pronom feble acompanya un mateix verb.

Porta-me’ls. Se’n queda. L’hi dono.

2. On se situen?
1. DAVANT del verb → la majoria de vegades

ho és (amable) l’espero (la meva filla) en vinc (de l’estació)

2. DARRERE del verb → acompanyen l’imperatiu, l’infinitiu i el gerundi

pren-les! (les postres) agafar-ne (fulletons) animant-lo (a ell)
imperatiu infinitiu gerundi

3. DAVANT O DARRERE del verb → acompanyen les formes perifràstiques

hi va anar / va anar-hi (a la piscina)
perfet perifràstic perfet perifràstic

els he d’acabar / he d’acabar-los (aquests exercicis)
perífrasi verbal perífrasi verbal

3. Com s’uneixen al verb i entre ells?
1. AMB GUIONET → quan els pronoms van darrere del verb i no hi ha vocals

en contacte.

vaig recordar-te-les han de donar-me-la quedeu-vos-els
(a tu; les notes) (a mi; la clau) (vosaltres; els diners)

2. PER MITJÀ D’UN APÒSTROF → quan de resultes de la unió desapareix alguna
vocal neutra. Els pronoms s’apostrofen tant davant com darrere del verb.

el → l’oblido / oblida’l en → n’agafes / agafa’n

A l'esport hi faltes tu és l’eslògan d’aquesta cam-
panya publicitària. Quina és la funció del pronom
hi? A què fa referència? Inventa’t un altre eslògan
on hi hagi dos pronoms combinats.

[132]

• se’n recorda
• se n’enamora
• enamorar-se’n

L’apòstrof sempre va tan cap a la
dreta com sigui possible.

això és bàsic!
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Són incorrectes:

*s’en recorda

*s’en enamora

*enamorar-s’en

*prengui’s-ho
*prengui’s-el

!



[133]

Identifica la combinació de pronoms correcta.

a Encara no me’ls/m’els/mel’s he comprat.
b Pot ser que no s’en/se n’/se’n hagi adonat?
c Si vol el full al calaix, posa ‘l-hi/-l-hi/-l’hi.
d Quan demanin pa, dóna ‘ls-en/-ls’en/-ls-en.
e Estigui tranquil i prengui -s’ho/‘s-ho/-s-ho bé.
f El cotxe, sovint t’el/te l’/te’l agafo.
g En cas que el trobis, me’l/m’el/me l’ apartes.
h Després de tot va penedir -s’en/-se’n/‘se-n.
i Al zoològic, porta -ns’hi/-ns-hi/‘ns-hi ara!
j Segur que t’en/te n’/te’n enamoraràs!
k Per sempre més t’en/te n’/te’n recordaràs!
l A l’insistir, va donar -m’el/-me’l/’me-l.
m Ara me’n/m’en/m-en penedeixo, d’allò.
n Quan acabi tot, s’en/se’n/se n’ emportarà dos.

Torna a escriure les oracions posant els pronoms darrere
de la forma perifràstica.

a Al final us la va aconseguir.
b Ens en van arribar notícies.
c Us ho va dir seriosament?
d Ens els vam prendre en broma.
e De debò que no us en vau recordar?
f Ens el van fer massa de pressa.
g Quan ho diguéreu, us el van enviar.
h Ens ho van assegurar del cert.
i Les entrades, us les va treure rebaixades.
j Ens la vas netejar amb molta cura.
k La setmana passada us els vaig portar.
l Les claus, ens les vam endur sense voler.
m Us hi va acompanyar, a l’estació?
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ACTIVITATS

4. Quines combinacions hi ha?
Hi ha moltes combinacions, veurem les més freqüents.

4.1 Pronoms de CD + pronoms de CI
(EL, LA, ELS, LES, HO, EN) + (EM, ET, ES, ENS, US)

Me’l regala. (Em regala el retolador a mi.)
CD CI

EM + EL = ME’L

Me la regala. (Em regala la llibreta a mi.)
CD CI

EM + LA = ME LA

Me’ls regala. (Em regala els retoladors a mi.)
CD CI

EM + ELS = ME’LS

Me les regala. (Em regala les llibretes a mi.)
CD CI

EM + LES = ME LES

M’ho regala. (Em regala això a mi.)
CD CI

EM + HO = M’HO

Me’n regala. (Em regala retoladors a mi.)
CD CI

EM + EN = ME’N

Te’l regala. (Et regala el retolador a tu.)
CD CI

ET + EL = TE’L

Se’l regala. (Es regala el retolador a si mateix.)
CD CI

ES + EL = SE’L

Ens el regala. (Ens regala el retolador a nosaltres.)
CD CI

ENS + EL = ENS EL

Us el regala. (Us regala el retolador a vosaltres.)
CD CI

US + EL = US EL
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Correcte:
S’ho regala.

→ Es regala alguna cosa a ell mateix.

CD CI

Incorrecte:

*S’ho regala.

→ Regala alguna cosa a algú.

CD CI

L’error es comet per calc del castellà

(Se lo regala). En català la forma cor-

recta és: Li ho regala.

!

!

pronom
ENS

darrere del verb

-NOS: parlar-nos
‘NS (darrere vocal):
veure’ns

pronom
US

-VOS: parlar-vos
-US (darrere vocal):
veure-us

pronom
EL

-LO: acabar-lo
‘L (darrere vocal):
acaba’l

pronom
ELS

-LOS: acabar-los
‘LS (darrere vocal):
acaba’ls


