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Els pronoms febles (hi, en, ho)
(En verd: solucions i comentaris que pot fer qui
dirigeix la sessió.)
Aquest material està pensat per 1) donar pautes molt
senzilles a qui no sap fer servir aquests pronoms
febles i 2) constatar el potencial d’aquests pronoms
alhora de piular en català (sobretot en casos on el
castellà és una mica més limitat). Cadascú que
n’aprofiti el que vulgui.
Calen?
Si no volem repetir constantment les mateixes coses,
sí.

―Has sentit a parlar de Twitter?
―Sí, n’he sentit a parlar.
―I saps com funciona?
―No, no ho sé.
SilviaB @silviaB 1h
#Abertis inagurant... No hi ha anat Fraga Iribarne? El bisbe
castrense? El governador civil? Federico Silva Muñoz? Que
estrany #NoVullPagar
Josep C @jc57 2h
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Llàstima que la feina m'ha impedit anar a manifestar el meu
desacord a la inauguració del peatge sant Gregori
#concepte #novullpagar

A la gent amb “intuïció pronominal” ens va molt bé
trobar “en” i “hi”. Sabem que es reprèn una
conversa, que es fa referència a una foto inserida,
etc.
Els fem servir bé?
a) Un panell a l’AP2:
(*) Des del més de gener 120 morts a les carreteres. No t'hi
volem.
Tenen por que s’ompli de membres del “jonovullpagar”?
b) Campanya per estalviar aigua:
(*) No us renteu les mans
Ens volien “amb les mans brutes”?
(*) Frases “incorrectes”.

El llenguatge de Twitter és molt semblant al del món
de la publicitat. Volem captar l’atenció ràpidament,
apel·lem al subconscient, volem condensar... Saber
piular bé és saber vendre.

Com treure’n profit al Twitter... i a la vida
Amb aquests pronoms podem ser més precisos i
evitar ambigüitats.
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El Twitter ens pot fer molt de servei.
1) piulem-ho
2) piulem-hi
3) piulem-ne

Amb un senzill canvi de pronom podem dir tres coses
ben diferents: 1) escampem la idea 2) utilitzem
aquest nou mitjà i 3) parlem d’això, de si és així o no
ho és. En castellà, per exemple, caldrien moltes més
paraules per expressar aquestes idees.

En el primer cas en català podríem diferenciar entre
“fer 100 fotos” o “fer-ne 100 fotos” (de cada acte de
confiscació d’una càmera)
Piulada del 12 de febrer:
Mentre uns representants del poble no volen ni parlar-ne, uns
ancians se suïciden per desnonament.

Fixem-nos que el pronom “ne” ens avisa en aquest
cas de la cosa de la qual els representants del poble
no volen parlar.
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M’hi puc estalviar 3 caràcters?

UGT Catalunya @ugtcatalunya 23h
RT @avalot_: Els pronoms febles, al Twitter. La
@ugtcatalunya fa un curset per promoure el seu ús a la xarxa
a la seu d'Avalot...

Per promoure’n l’ús
Com funcionen? Les “tres normes d’or”
1) Un “bloc” començat per de... se substitueix per en.
2) Un “bloc” començat per qualsevol altra preposició (bàsicament,
per, a, en i amb) se substitueix per hi.
3) Una “frase” se substitueix per ho.

Una mica de pràctica
―No sé com funciona això del Twitter
―Jo t’................... explico.
―Creus que cal lluitar contra les retallades?.
―Sí, cal lluitar-.......
―Vols que parlem de com fer servir el Twitter amb més eficàcia.
―Ara no......... puc parlar.
―Has obtingut alguna resposta de la cinquena planta.
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―No, no ........he obtingut cap.
―Seràs a la manifestació?
―I tant que ....... seré.

Solucions:
―No sé com funciona això del Twitter
―Jo t’HO explico.
―Creus que cal lluitar contra les retallades?.
―Sí, cal lluitar-HI
―Vols que parlem de com fer servir el Twitter amb més eficàcia.
―Ara no EN puc parlar(d’això). Que seria diferent de dir: “Ara
no puc parlar” (perquè, per exemple, hi ha algú que no vull
que ens senti).
―Has obtingut alguna resposta de la cinquena planta.
―No, no N’he obtingut cap.
―Seràs a la manifestació?
―I tant que HI seré.

4) A vegades cal endevinar la preposició de (que se substitueix
per en) tornant a col·locar el “bloc” en qüestió al final de la
frase:
Hi ha molta gent a plaça Sant Jaume?
No, n’hi ha poca (de gent).
També podeu dir que “n’hi ha poca però de la bona”.
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Una mica més de pràctica
―Anem a la plaça Universitat sense pancartes. Ho sento.
―Aneu-....... tranquils. Nosaltres ja us ..... deixarem unes quantes.
5) A vegades el pronom no fa referència a res que s’hagi escrit o
dit però que tothom sobreentén.
Són les vuit: me’n vaig (lògicament d’allà on sóc)
―No els agrada que ens manifestem?
―Doncs que ............ posin fulles.

Solucions:
―Anem a la plaça Universitat sense pancartes. Ho sento.
―Aneu-HI tranquils. Nosaltres ja us EN deixarem unes quantes.
―No els agrada que ens manifestem?
―Doncs que s’HI posin fulles. (Que es posin fulles en el lloc que no
volen que veiem, a les vergonyes?)

L’ortografia
1. Escrivim els pronoms (tots junts si n’hi ha més d’un), o
tots davant o tots darrere (te'ls passo, envia-m’ho,
en comparteixo, vull compartir-ne...).
2. Quan falta un "tros" de pronom, escrivim un apòstrof
(n’enllaço dues, de piulades= ne + enllaço...).
3. Quan hi ha el pronom complet (i per tant no hi ha
apòstrof), posem espais davant del verb (te la
mereixes) i guionets darrere del verb (guanya-te-la).
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4. Davant del dubte, l'apòstrof al més a la dreta possible
(te'n vas, te n'emportes, te’ls enllaço...).
5. Hi, ho i li, però, que mai queden "mutilats" (enviam'ho, m'hi presento, li escric, li telefono...).
6. En casos de dubte, primer unirem els dos pronoms i en
lligarem el resultat al verb (menja-te'l, perquè tot i
que ve de menja't + el, nosaltres hem unit primer te
+ el = te'l, i després l’hem enganxat a menja). Mai no
poden aparèixer dos apòstrofs.

L’última pràctica
Aquesta nota de premsa telafaig jo..........................
No, ja melafaig jo! ................................................
Setpot enviar per correu electrònic...........................
Teldono ara, el titular.............................................
Agafamel tu, l’adhesiu............................................
Menvaig ara mateix, que, si no, no hi arribo..............
Tenadones, del que està passant dient?....................
Posemnos a la capçalera ........................................
Comprometemnoshi (nosaltres en això) ..................
Hi ha manifestació? Ara menhivaig! ..........................
Menadjuntes una còpia? .........................................
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Solucions:
Aquesta nota de premsa telafaig jo......TE LA FAIG...
No, ja melafaig jo! ..............ME LA FAIG................
Setpot enviar per correu electrònic.......SE’T POT......
Teldono ara, el titular.........TE’L DONO...................
Agafamel tu, l’adhesiu............AGAFA-ME’L............
Menvaig ara mateix, que, si no, no hi arribo... ME’N
VAIG.
Tenadones, del que està passant dient?..... TE
N’ADONES
Posemnos a la capçalera... POSEM-NOS................
Comprometemnoshi..... COMPROMETEM-NOS-HI...
Hi ha manifestació? Ara menhivaig! ....ME N’HI VAIG
Menadjuntes una còpia? ....ME N’ADJUNTES.........
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Recursos sobre pronoms febles a Internet
Taules de pronoms febles
Una eina de consulta fàcil i ràpida sobre la substitució
d’un complement verbal per un pronom feble (document
del CNL de Sabadell)

‐

http://www.cpnl.cat/xarxa/cnlsabadell/publicacions.html?ID=19
Una eina de consulta fàcil i ràpida sobre la combinació de
dos pronoms febles (document del CNL de Sabadell)

‐

http://www.cpnl.cat/xarxa/cnlsabadell/publicacions.html?ID=70
La posició dels pronoms febles:

‐

http://www.edu365.cat/eso/muds/catala/quadres/pronoms/inde
x.htm

Fitxes de l’Optimot sobre pronoms febles
‐

Combinacions de dos pronoms febles (apostrofació)

‐

Datiu animat i datiu inanimat / pronoms febles: li o hi?

Altres recursos
ÉsAdir (portal lingüístic de la Corporació Catalana de Mitjans
Audiovisuals): http://esadir.cat/sintaxi/pronpersfebl
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