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I. Funció dels pronoms

Els pronoms tenen la funció de substituir paraules, sintagmes o oracions que han 
aparegut anteriorment en el text o que hi han d’aparéixer.

1. Llig els textos següents i assenyala, segons la definició anterior, les paraules que 
substitueixen els pronoms enquadrats.

a L’assistència sanitària és un dret, 
vota per ampliar-lo.

b «Sempre he parlat de les meues pors privades, i ara intente  
lligar-les amb les públiques.»

c AMANIDA
DE FORMATGE
(4 persones)
INGREDIENTS
12 rodanxes de formatge, 4 tomaques,
4 creïlles, oli i vinagre.

ELABORACIÓ
Courem les creïlles i les tallarem en ro-
danxes. Així mateix tallarem la tomaca 
en rodanxes. En un plat farem una capa 
amb les creïlles. Col·locarem la tomaca 
per damunt i afegirem les rodanxes de 
formatge. Ho posarem tot un moment 
al forn per tal que el formatge es fonga 
lleugerament. Ho traurem del forn. Hi afe-
girem un poc d’oli i vinagre i ho servirem.

Consum
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I. Funció dels pronoms

2. Els pronoms també tenen la funció d’indicar el jo o emissor del text, el tu o 
receptor del text i la tercera persona: ell o ella, és a dir, la persona que no és ni 
l’emissor ni el receptor. En els textos següents trobaràs pronoms que no fan re-
ferència a paraules que han aparegut anteriorment en el text, sinó a l’emissor o 
al receptor. Indica en quins casos fan referència a l’emissor i en quins al receptor 
del text.

a –És clar que em creme! –va xisclar ella–. Em couré com una patata! Em fregiré com 
un xurro! Em bulliré com una arrel de remolatxa!

b ESCORPÍ
T’ho diuen tots: estigues 
quiet! No et mogues tant! 
És que no hi ha manera 
d’atrapar-te. Finalment, si 
no accepte això, més per-
dràs tu. Potser et perds 
un dard enverinat d’amo-
retes; o vés a saber què. 
No sigues bèstia: deixa’t!

c

d Ja ens hem traslladat

Els pronoms que hem vist s’anomenen pronoms febles perquè:
–no tenen accent gràfic ni prosòdic,
–es pronuncien units al verb que acompanyen.
Quan el pronom substitueix un element que apareix dins del text, s’anomena 

anafòric. Quan el pronom fa referència a elements del context, s’anomena díctic.
Els pronoms febles poden substituir un sintagma nominal, un sintagma preposi-

cional, un sintagma adjectival, un sintagma adverbial o una oració.
Poden exercir la funció de complement directe, complement indirecte, atribut o 

complement de règim verbal.

L’ÚNIC QUE EM  POT 
CREMAR ÉS PIXAR 
FORA DE TEST.

PERÒ...
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II. Em, et, es: col·locació i formes

1. Observa les paraules subratllades del diàleg següent i classifica-les en els tres 
grups que apareixen a la graella segons la forma verbal que acompanya el pronom.

–Escolta’m! Afanya’t o farem tard. No em sents? T’estic parlant!
–Ja va! Estic afanyant-me! M’he de posar l’abric, no? I tu, per què m’esperes? Què 

vols fer ara?
–Què et penses que vull? Dur-te en cotxe a l’institut. Em passe la vida portant-te amunt 

i avall perquè no faces tard.
–Tampoc no és qüestió de posar-se així. Es veu que hui el senyor s’ha alçat amb la 

cama torta. Si pare i fill no poden entendre’s...

Infinitiu, gerundi, imperatiu Formes personals Perífrasi verbal

Escolta’m, Em sents, T’estic parlant,

2. Observa la graella i respon.

a) Quan es col·loca el pronom davant del verb?

 ________________________________________________________________________

b) Quan es col·loca darrere?

 ________________________________________________________________________

c) Quan es col·loca indistintament davant o darrere?

 ________________________________________________________________________

• Els pronoms febles presenten diverses formes segons la funció que duen a terme, 
la col·locació davant o darrere del verb i segons si el verb comença o acaba per 
vocal o consonant.

• Els pronoms febles es col·loquen darrere del verb quan aquest és un infinitiu, un 
gerundi o un imperatiu.

• Els pronoms febles poden col·locar-se indistintament davant o darrere de les perí-
frasis verbals construïdes amb un gerundi o un infinitiu.

• Quan el pronom feble que va darrere del verb no s’apostrofa, ha d’unir-se al verb 
mitjançant un guionet.
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II. Em, et, es: col·locació i formes

3. Observa els pronoms febles de l’exercici anterior i ompli la graella següent amb 
les formes corresponents.

Davant del verb començat per Darrere del verb acabat en

Persona
Consonant

(forma reforçada)
Vocal o h

(forma elidida)
Consonant/diftong

(forma plena)
Vocal

(forma reduïda)
1a -me

2a

3a

4. Completa els buits d’aquestes oracions amb els pronoms de la graella anterior.

Vol quedar-se amb tots els diners.

– ___ penses que tens tot el dia?  

Afanya ___!

– Joan ___ comporta d’una manera molt 

estranya.

– Ha caigut i ___ ha fet mal a la cama.

– Dius coses molt estranyes. No ___ en-

tenc.

– No ___ necessite, ja ___ apanyaré jo.

– No ___ trobe bé. Acompanya ___ a casa.

– Queda ___ amb nosaltres! Vull ajudar ___.

5. Relaciona les preguntes següents amb les respostes corresponents i ompli els 
buits amb els pronoms febles corresponents.

a) Què et passa?

b) Què fas?

c) Vols acompanyar-me?

d) Què li passa?

e) M’ensenyaràs com fas això?

f) Vols ajudar-me a resoldre el problema?

g) Em portaràs alguna cosa de París?

__ No. Tu no _____ ajudes mai.

a No em trobe massa bé.

__ A tu no _____ importa.

__ Acosta _____ i ho veuràs.

__ _____ compraré un regal.

__ No puc acompanyar _____.

__ Està trist perquè _____ troba a soles.

• Davant de verb començat per consonant utilitzarem les formes reforçades: em, et, es.

• Davant de verb començat per vocal o h utilitzarem les formes elidides (apostrofades): 
m’, t’, s’.

• Darrere de verb acabat en consonant o diftong utilitzarem les formes plenes: -me, -te, -se.

• Darrere de verb acabat en vocal utilitzarem les formes reduïdes (apostrofades): ’m, ’t, ’s.
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III. Ens, us: col·locació i formes

1. Classifica aquestes oracions en dos grups, segons que el pronom feble faça 
referència a l’emissor o al receptor. Copia la combinació de verb i pronom a la 
casella corresponent.

–No us entenc, parleu tots alhora.
–Ens trobem molt a soles.
–Llaveu-vos les dents sovint.
–No us mogueu del seient.

–Vol acompanyar-nos?
–Voldria resoldre-us el problema.
–No ens explica bé les coses.
–Ajuda’ns, per favor.

Emissor Receptor

ens trobem, us entenc,

2. Observa la forma i la col·locació dels pronoms febles de l’exercici anterior i 
completa la graella amb les formes corresponents.

Davant del verb començat per Darrere del verb acabat en

Persona
Consonant

(forma reforçada)
Vocal o h

(forma elidida)
Consonant/diftong

(forma plena)
Vocal

(forma reduïda)

1a

2a

• Davant de verb sempre col·locarem la forma reforçada ens.

• Darrere de verb col·locarem la forma -nos si el verb acaba en consonant o diftong i 
la forma reduïda ’ns si el verb acaba en vocal.

• Davant de verb sempre col·locarem la forma us.

• Darrere de verb col·locarem la forma -vos si el verb acaba en consonant o diftong, i la 
forma -us si el verb acaba en vocal, tot i que alguns parlars usen només la forma vos.


