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Verbs amb pronoms lexicalitzats
en construccions de relatiu
Carles Riera

L

a Gramàtica de la llengua catalana (GIEC) es refereix als casos de duplicació aparent del relatiu per
un clític pronominal (§ 27.7.3). És a dir, a aquells casos
en què, tot i concórrer un relatiu i un pronom feble (o
més d’un), la duplicació és aparent, ja que el pronom
feble no té funció sintàctica en la relativa (o, cas a part,
fa una funció diferent de la del relatiu1). Això passa
quan el pronom feble (en, hi) està lexicalitzat.
Es tracta, doncs, de saber quins són els verbs amb
pronom (repetim: en, hi) lexicalitzat, quins aquells amb
el pronom en procés de lexicalització2 i quins aquells
amb pronom no lexicalitzat. En els primers, la duplicació és obligatòria, en els segons hi ha vacil·lació i a
vegades es pot optar per altres solucions, mentre que
en els tercers no hi ha d’haver, en principi, duplicació.
Dividim l’exposició en tres apartats: 1. Construccions
de relatiu amb verbs que incorporen els pronoms en o
hi lexicalitzats. 2. Construccions de relatiu amb verbs
que presenten els pronoms en o hi en procés de lexicalització. 3. Construccions de relatiu amb verbs que
incorporen els pronoms en o hi no lexicalitzats.
Casos de lexicalització
Entre els verbs més habituals que podem trobar dins
una frase de relatiu en què figuren els pronoms en
o hi lexicalitzats hi ha anar-se’n, haver-hi, sentir-hi,
ser-hi, tocar-hi, tornar-se’n, veure-s’hi, venir-se’n3.
En aquests casos l’error consistiria a prescindir dels
pronoms febles quan aquests verbs apareixen en
frases de relatiu (es tractaria, llavors, d’una ultracorrecció). Si el diccionari acadèmic n’informa, sota de
cada verb donem entre cometes la definició del verb
pel que fa al seu valor pronominal (una o més d’una,
depenent de cada cas).

anar-se’n
«3 1 intr. pron. Unit al pronom en significa partir d’un
lloc per anar en un altre. Demà ja no seran ací: se’n
van a Mallorca. Jo me’n vaig; tu queda’t i espera’l»,
DIEC2, s.v. anar.
És d’aquí, d’on se’n va l’oli.
Va tornar a l’hospital d’on se’n va anar, la Vall
d’Hebron.
Cal veure què li queda darrere el cap quan s’asseu, cal
veure-li la mirada tranquil·la sobre els objectes familiars, en el costum i en el repòs dels anys, quan se sap
com pesa cada cosa i on es queda la pols i d’on se’n
va, i quin relleix és aspre d’un cantell.
En aquella data restà configurada la nova divisió del
treball entre les ciutats del Baix Empordà: la indústria
tendeix a concentrar-se a Palafrugell, i el comerç es
manté a Sant Feliu de Guíxols, d’on se’n va el tràfic
portuari cap a Palamós (enciclopèdia.cat, s.v. suro).
Ara bé, la presència de l’ex-batle de Campos Guillem
Ginard no és ben vista per UM, partit del qual se
n’anà de mala manera.
El noi va ser traslladat a un centre hospitalari, del qual
se’n va anar per voluntat pròpia abans de ser explorat pels metges.
haver-hi

«3 1 tr. Acompanyat de hi, denota que quelcom existeix, es troba, es dóna, s’esdevé, s’acompleix. A la
sala hi ha un senyor que us espera. A la reunió, devia
haver-hi una quarantena de persones. Ahir no hi va
haver funció. Hi ha homes molt dolents. De A a B hi
ha una distància de 40 centímetres. D’això a allò hi ha
una gran diferència», DIEC2, s.v. haver.
Hem comprat un terreny on hi ha tarongers (exemple
de la GIEC, § 27.7.3a).
Diagrama adiabàtic en el qual hi ha traçades les adiabàtiques saturades.

1 Aspecte que aquí no analitzem. Exemple: Però em pregunto si tan difícil era explicar amb claredat a la premsa —una part de la
qual en sabia tant, de la Biennal, com els polítics— que a Venècia també intentaríem ser-hi. En aquest cas, de la qual fa referència
a de la premsa, mentre que en (de en sabia) fa referència a de la Biennal.
2 Ens ha ajudat a compondre la llista de verbs el manual Català complet / 2, de Josep Ruaix, pp. 120 i 123.
3 La GIEC enumera, entre els casos de duplicació aparent del relatiu, els verbs anar-se’n i sortir-se’n i haver-hi, veure-(s’hi), sentir-hi,
tocar-hi. Cf. § 27.7.3.
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El davanter valencià queda fora de la convocatòria de
Lopetegui, en la qual hi ha cinc jugadors blaugranes.
sentir-hi
«2 intr. sentir-hi Tenir el sentit de l’oïda. No hi sento sinó
d’una orella. No hi sent: és sord», DIEC2, s.v. sentir.
Per sort, es va salvar i només li va quedar la seqüela
en una orella, amb la qual no hi sent gaire.
Notem, però, que si, en comptes del verb sentir-hi es
tracta del verb sentir, no hi pot haver duplicació:
Va viure molts anys a la nostra població, a la qual s’hi
va sentir molt arrelat → Va viure molts anys a la nostra
població, a la qual es va sentir molt arrelat.
Va canviar de lloc de feina i se’n va anar a un institut de Matadepera, on s’hi va sentir molt bé → Va
canviar de lloc de feina i se’n va anar a un institut de
Matadepera, on es va sentir molt bé.
tenir-ne prou
L’equip alemany confia d’eliminar el Barça, però s’enfronta al dilema de com encarar un partit en el qual en
té prou amb l’empat.
També el trobem sovint lluny de l’aigua, de manera
que hom l’observa en zones força àrides, on en té
prou amb trobar un punt d’aigua (bassa, estanyol, etc.)
per a la posta.
Malgrat que l’oposició s’anota el vet als comptes de
José Luis Rodríguez Zapatero per quart any des del
2005, la derrota del PSOE no té cap efecte i el projecte
viatjarà intacte al Congrés, on en té prou a fer valer
l’acord amb el PNB i CC per a aprovar-lo.
tocar-hi
«3 [LC] no tocar-hi No tenir seny, no entendre les
coses. 5 tocar-hi Copsar, entendre, una cosa tal com
és», DIEC2, s.v. tocar.
«Dalt sa murada hi fa neu / i molt d’oratge que hi
toca ...», DCVB, s.v. broca. És un exemple de relatiu
col·loquial.
Vegem aquest cas: La casa té una terrassa en la qual
hi toca el sol tot el dia (exemple de la GIEC, § 27.7.3a).
Però hauria de ser: La casa té una terrassa en la qual
toca el sol tot el dia4. Compareu: «Lloc on no toca el
sol», DGLC, s.v. ombriu; «Dit d’un lloc on toca molt el
sol», DGLC, s.v. solellós5.
També es tracta del verb tocar, no pas de tocar-hi, en
aquest exemple:
En Magí té vint-i-dos anys i forma part d’un grup
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d’animació infantil on hi toca el saxofon, la gralla i la
flauta → En Magí té vint-i-dos anys i forma part d’un
grup d’animació infantil on toca el saxofon, la gralla i
la flauta.
tornar-se’n
«2 intr. pron. [LC] Unit al pronom en significa partir d’un
lloc per anar al lloc de procedència. Vaig arribar-hi a
les set i a les vuit ja me’n tornava» DIEC, s.v. tornar.
L’objectiu és ara París i cap allà se’n va; però, com que
no té diners, no pot passar del sud de França, d’on
se’n torna fracassat.
La carrera docent d’Albert Hauf comença en 1964 a
la Universitat de Cardiff (País de Gal·les), on arriba
com a lector de castellà i de català, i de la qual
se’n torna ostentant el rang de catedràtic d’Estudis
Hispànics.
Després de molt i molt cercar, trobaren dos matxos però
sense mossos; només un vailet d’uns dotze anys, fill del
traginer, digué que les acompanyaria fins a Centelles,
des d’on se’n tornaria cap a Vic amb el matxos.
Casos de lexicaclització en procés
Anotem uns quants casos en què s’observa un procés
de lexicalització: dir-ne, eixir-se’n, entendre-hi, perdre-hi, saber-hi, saber-ne i sortir-se’n. Amb aquests
verbs podem trobar construccions de relatiu en què el
pleonasme és justificat i altres construccions en què
no ho és.
dir-ne
«3 [LC] dir-ne Designar amb tal o tal mot. D’això jo en dic
covardia. Com se’n diu de ciutat en anglès? D’aquests
pronoms, se’n diuen demostratius». DIEC2, s.v. dir.
El verb dir-ne és en procés de lexicalització, la qual, en
alguns casos, sembla que ja s’ha consumat, mentre
que en altres no.
Van tots de camuflatge i fan coses raríssimes, tots a
l’uníson, de les quals en diuen maniobres.
Tot plegat s’aixeca bastant a prop del lloc on s’uneixen els termes de Capçanes, Colldejou i Marçà,
on hi ha una font de molt bona aigua de la qual en
diuen dels Tres Batlles perquè al seu costat hi havia
una taula de pedra on podien menjar els alcaldes de
les esmentades poblacions sense haver de sortir del
seu terme municipal.
Sé que aquest port és molt més que simplement un

4 Vegeu Gabriel Ferrater, «Gramàtiques per donar i per vendre», dins Sobre el llenguatge, Edicions dels Quaderns Crema, Barcelona 1981, pp. 13-21. Albert Jané, «El pronom hi pleonàstic», dins Llengua Nacional, núm, 95, II trimestre del 2016, pp. 29-31.
5 Jané, «El pronom hi pleonàstic», cf. nota 4. Vegem aquest exemple de Josep Pla: «En aquesta part del Berguedà tot és muntanya
i més muntanya, tot és pràcticament geologia. El clima, a l’hivern, és siberià; la neu cobreix les muntanyes una bona part de l’any;
en els vessants on no toca el sol, els boscos d’avets hi creixen negres i misteriosos, amb un toc profund de verd maragda ...» (Guia
de Catalunya, Edicions Destino, Barcelona 1971, p. 158).
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altre nom de geografia, i que després de passar per
davant de la petita estàtua —com una boia més que
s’alça enmig de la badia—, i de la qual en diuen Verge
del Navegant, descobriré novament el territori, després
que atraquem als molls comercials, al terminal marítim
de la perla del Carib.
La paraula «doctor» els recordarà aquella casa d’on
en diuen a «cal Doctor».
Però trobem encara casos sense lexicalització:
El suposat complot contra el Papa passa també per
Bertone, del qual en diuen, per desgastar-lo, que ja
ha perdut la confiança de Benet XVI → El suposat
complot contra el Papa passa també per Bertone, del
qual diuen, per desgastar-lo, que ja ha perdut la confiança de Benet XVI.
A aquesta forma de mirar el món hi van contribuir les
reflexions que li va transmetre un germà de La Salle,
el germà Eusebio Félix, del qual en diu, a la pàgina de
dedicatòries, que és l’espurna que va provocar l’impuls
→ A aquesta forma de mirar el món hi van contribuir les
reflexions que li va transmetre un germà de La Salle,
el germà Eusebio Félix, del qual diu, a la pàgina de
dedicatòries, que és l’espurna que va provocar l’impuls.
eixir-se’n
Notem que eixir-ne admet duplicació, però eixir, no6.
El seu és un constant exercici d’estil, un exercici
del qual se n’ix amb bona nota. O bé: El seu és un
constant exercici d’estil, un exercici del qual ix amb
bona nota.
Cacau: Canal per on se n’ix l’aigua que mou un molí →
Canal per on ix l’aigua que mou un molí.
entendre-hi
«1 intr. [LC] entendre en una cosa Ésser-hi
intel·ligent. No hi entenc», DIEC2, s.v. entendre.
El verb entendre-hi és en procés de lexicalització7.
Notem:
És clar que un té uns determinats esports en els qual hi
entén més que en altres. O: És clar que un té uns determinats esports en els qual entén més que en altres.
guanyar-hi
El verb guanyar-hi també es troba en procés de lexicalització. Notem:
En el nou país viurem en una nova situació en la qual
hi guanyarem tots.
Però:
La Marató on hi guanya tothom → La Marató on
guanya tothom.
Una comunitat autònoma on hi guanya per majoria
6
7
8

absoluta un partit corrupte → Una comunitat autònoma on guanya per majoria absoluta un partit corrupte.
passar-hi
Referint-nos al sentit intransitiu de ‘recórrer tal o tal
camí, travessar tal o tal indret, anant d’un indret a un
altre’, el verb passar, amb el pronom hi, ha adquirit el
sentit de ‘ésser habitual de passar per tal o tal indret’,
mentre que, sense el pronom, té el sentit de ‘ésser possible de passar per tal o tal indret’8.
Enumera desenes d’exemples per mostrar el fet que hi
ha zones verdes per on no s’hi passa amb la freqüència que caldria (= no s’hi sol passar).
De no confondre, doncs, amb el verb passar:
Mai trepitgem la terra per no endurir-la; per això tenim
passeres de pedra i marquem amb cordills per on no
es passa (= no es pot passar).
perdre-hi
«1 intr. pron. Errar el camí i no arribar al lloc on es pretenia, anar a raure a un indret desconegut. Ens havíem
perdut en el bosc.2 intr. pron. No acabar de situar-se
en un afer, en una situació. Hi ha tantes fórmules que
m’hi perdo», DIEC2, s.v. perdre.
Cal un canvi de model productiu, calen reformes, però
alhora això no ha de servir per a convertir les reformes
en un gir cap a les polítiques on hi perden els treballadors. O bé: ... les reformes en un gir cap a les polítiques on perden els treballadors.
Les traduccions automàtiques dels mitjans, un camp de
mines on hi perd el català. O bé: Les traduccions automàtiques dels mitjans, un camp de mines on perd el
català.
L’ajuntament obliga els llogaters —la majoria, gent
gran— a marxar per poder fer una permuta amb el Corte
Inglés, en la qual hi perd metres. O bé: L’ajuntament
obliga els llogaters —la majoria, gent gran— a marxar
per poder fer una permuta amb el Corte Inglés, en la
qual perd metres.
Una circumstància que el Grup Barnils considera un
greu error estratègic en què hi perdrà tot el país.
Notem que, en aquest cas, sense el pronom hi, el significat canviaria.
saber-hi
«6 tr. pron. [amb complement directe determinat] Se
sabia la lliçó de memòria», DIEC2, s.v. saber.
És en aquell pla on els boletaires hi saben una lleneguera. O bé: És en aquell pla on els boletaires saben
una lleneguera.
Eren altres temps, tot i que Tarragona ha sabut trobar

Per a més detalls, vegeu sortir-se’n.
Vegeu, més avall, entendre-s’hi.
Albert Jané, «No s’hi passa», secció «El llenguatge», dins Avui, 19-VII-1984.
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una fórmula de Carnaval on hi saben conviure aquestes dues arrels carnavalesques. O bé: ... una fórmula
de Carnaval on saben conviure aquestes dues arrels
carnavalesques.
saber-ne
El verb saber-ne es troba en procés de lexicalització,
la qual, en algun cas, sembla que ja s’ha consumat,
mentre que en altres (la majoria) encara no.
Mai no hi ha cap victòria garantida pels triomfs anteriors.
«Jo en sé més.» Sí, d’acord. Però no et facis sempre
esclau de qui en sap molt.
Però sense lexicalització:
És un personatge molt misteriós, del qual se’n sap ben
poc → És un personatge molt misteriós, del qual se
sap ben poc.
El profeta Joel és un dels dotze profetes menors del
qual se’n sap únicament que era fill de Patuel i del
regne de Judà → El profeta Joel és un dels dotze profetes menors del qual se sap únicament que era fill de
Patuel i del regne de Judà.
D’ençà de la caiguda del feixisme no he pogut trobar
diaris italians; així, doncs, no he pogut llegir la lletra
de Croce a Bergamini, de la qual en sabia l’existència
→ ... així, doncs, no he pogut llegir la lletra de Croce a
Bergamini, de la qual sabia l’existència.
Li plaïa de parodiar el llenguatge medieval espanyol
i feia versos a la manera de La venganza de Don
Mendo, de la qual en sabia llargs fragments → ... i feia
versos a la manera de La venganza de Don Mendo, de
la qual sabia llargs fragments.
La investigadora ha afirmat que, malgrat que queden
moltes coses per descobrir, el VIH és un dels virus del
qual se’n saben més coses → La investigadora ha
afirmat que, malgrat que queden moltes coses per descobrir, el VIH és un dels virus del qual se saben més
coses.
sortir-se’n
«intr. pron. Algú, salvar-se, de compromisos, dificultats,
entrebancs, etc., que el destrenyen, sortir airós d’una
empresa dificultosa, deseixir-se’n. La seva situació era
difícil, però se’n va sortir molt bé», DIEC2, s.v. sortir.
Som davant un altre cas de verb en procés de lexicalització. Sembla que, en alguna construcció, el verb sortir-se’n ja s’ha lexicalitzat del tot:
Virgínia Martínez Font s’endinsa en un repertori molt
exigent, del qual se’n surt amb elegància i jocs de
veu molt atractius.
En molts casos, però, hi ha tres possibilitats:
1. No fer duplicació prescindint del pronom feble en.
2. No fer duplicació evitant el pronom relatiu de caràcter culte el qual (i variants) i convertint l’estructura subordinada en coordinada (tractant-se d’un verb pronominal de caràcter popular, val més no barrejar estils:

culte/popular).
3. Admetre la duplicació (com fa la GIEC).
Vegem-ho en detall.
1. Se li van girar unes dificultats laborals de les quals
no es va poder sortir. 2. Se li van girar unes dificultats laborals i no se’n va poder sortir. 3. Se li van
girar unes dificultats laborals de les quals no se’n va
poder sortir (exemple de la GIEC, § 27.7.3a, «en què
sortir-se’n vol dir ‘reeixir’», ibídem).
1. Vaig passar per una forta depressió, de la qual em
vaig sortir gràcies a la meva dona i als meus dos fills.
2. Vaig passar per una forta depressió, i, tamateix,
me’n vaig sortir gràcies a la meva dona i als meus
dos fills. 3. Vaig passar per una forta depressió, de
la qual me’n vaig sortir gràcies a la meva dona i als
meus dos fills .
1. A través de Càritas vaig haver de fer una proesa, de
la qual em vaig sortir prou bé. 2. A través de Càritas
vaig haver de fer una proesa, i me’n vaig sortir prou
bé. 3. A través de Càritas vaig haver de fer una proesa,
de la qual me’n vaig sortir prou bé.
1. Tot això explica les males experiències, examinades
amb ull de psicòleg clínic, titulació universitària que va
aconseguir, per cert, en el procés posterior a un gravíssim accident del qual es va sortir malgrat tots els
pronòstics en contra. 2. ... en el procés posterior a un
gravíssim accident i se’n va sortir malgrat tots els pronòstics en contra. 3. ... en el procés posterior a un gravíssim accident del qual se’n va sortir malgrat tots els
pronòstics en contra.
1. En el 2001 li van diagnosticar un càncer de pulmó
amb metàstasi cerebral, del qual es va sortir, però amb
seqüeles.2. En el 2001 li van diagnosticar un càncer
de pulmó amb metàstasi cerebral, i se’n va sortir,
però amb seqüeles. 3. En el 2001 li van diagnosticar
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un càncer de pulmó amb metàstasi cerebral, del qual
se’n va sortir, però amb seqüeles.
Casos de no lexicalització
Finalment vegem una sèrie de verbs en què encara
pròpiament no hi ha lexicalització. Quan concorren
en construccions de relatiu no és justificada la duplicació del pronom, que cal considerar clarament un
pleonasme.
adormir-s’hi
Hi ha un racó en algun bosc que em pertany i m’espera,.
un indret ben proper on s’hi adorm un corriol → Hi ha
un racó en algun bosc que em pertany i m’espera, un
indret ben proper on s’adorm un corriol.
ajeure-s’hi
Al cap d’una estona arriba a un escampat, on troba una
barca, on s’hi ajeu i s’adorm → Al cap d’una estona
arriba a un escampat, on troba una barca, on s’ajeu i
s’adorm.
Fins a la comarca del Montsià on s’hi ajau el Delta de
l’Ebre, amb el cultiu de l’arròs i la cacera de l’ànec salvatge → Fins a la comarca del Montsià on s’ajau el
Delta de l’Ebre, amb el cultiu de l’arròs i la cacera de
l’ànec salvatge.
ballar-hi
El dissabte a la tarda hi ha la dansa de Tivissa, que es
tracta d’una cadena humana on hi balla tothom → El
dissabte a la tarda hi ha la dansa de Tivissa, que es
tracta d’una cadena humana on balla tothom.
burlar-se’n
Aquest conte explica la història d’un ocell invisible de
qui se’n burlen → Aquest conte explica la història d’un
ocell invisible de qui es burlen.
Cada any celebren amb festa i disfresses que van aconseguir fer fora del seu reialme el Rei Dèspota, i és per
això que fan un ninot de palla vestit de rei del qual se’n
burlen i acaben cremant a la foguera → ... i és per això
que fan un ninot de palla vestit de rei del qual es burlen
i acaben cremant a la foguera.
Els membres dels Sharks (taurons) són americans de
primera generació d’origen porto-riqueny, dels quals
se’n burlen els Jets, la banda rival, blancs de classe
treballadora, que es consideren els veritables americans → Els membres dels Sharks (taurons) són americans de primera generació d’origen porto-riqueny, dels
quals es burlen els Jets.
cabre-hi
La ciutat on hi cap tot un país → La ciutat on cap tot
un país.

L’art contemporani és una selva amazònica en la qual
hi cap tot → L’art contemporani és una selva amazònica en la qual cap tot.
conèixer-hi
Un aeròlit avança cap a la terra i molts presagien la fi
del món. En Tintín va a l’observatori astronòmic, on hi
coneix el professor Càlix → ... En Tintín va a l’observatori astronòmic, on coneix el professor Càlix.
Explica la història d’una noia que passa les vacances
a casa dels seus avis, on hi coneix l’oncle, un personatge peculiar i enigmàtic que l’acabarà conduint a
un món màgic meravellós → Explica la història d’una
noia que passa les vacances a casa dels seus avis, on
coneix l’oncle, un personatge ...
De la DGS l’envien a la presó de les Corts, a Barcelona,
en la qual hi coneix la maldat → De la DGS l’envien a la
presó de les Corts, a Barcelona, en la qual coneix la
maldat.
dormir-hi
El soterrani de l’edifici del número 10 del carrer
Catània, on hi dorm un ocupa → El soterrani de l’edifici
del número 10 del carrer Catània, on dorm un ocupa.
emportar-se’n
«1 v. tr. pron. Portar (alguna cosa) amb si sortint
d’un lloc, traient-la d’un lloc. De casa no cal que ens
emportem sinó l’esmorzar: a l’hora de dinar ja serem
a poblat. S’han emportat el ferit a pes de braços. Els
lladres s’han emportat totes les joies que hi havia en
aquest calaix. Ha fugit emportant-se tot el diner que li
havíem confiat. No vull que hi resti res, ací: li ho faré
emportar tot», DIEC2, s.v. emportar-se.
Assalten un banc, del qual se n’emporten molts diners
→ Assalten un banc, del qual s’emporten molts diners.
El 14 de gener de 1787, «sufren las aguas del Segre
una crecida cual pocas veces la hayan experimentado,
e inundan por completo los campos de su izquierda,
y en la margen derecha suben hasta invadir el portal
de la barca», d’on se n’emporten els grans pedrots del
dic d’embarcament que hi havia → ... d’on s’emporten els grans pedrots ....
endur-se’n
«v. tr. pron. Emportar-se . Pots endur-te alguns llibres,
si en trobes d’interessants», DIEC2, s.v. endur-se.
Cada naufragi és una oportunitat per a seguir el viatge,
perquè a cada naufragi hi ha un públic diferent sobre
el qual deixar petjada i del qual se n’enduen el record
→ ... sobre el qual deixar petjada i del qual s’enduen
el record.
Al capdavant hi havia l’estratega amb amplis poders
civils i militars, de Jerusalem, d’on se n’enduen totes
les relíquies → ... de Jerusalem, d’on s’enduen totes
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les relíquies.
Sor Maria Montserrat, en nom propi i de la congregació,
desitja que quedi constància del seu agraïment a tot
el poble de la Colònia, del qual se n’enduen un record
inesborrable → del seu agraïment a tot el poble de la
Colònia, del qual s’enduen un record inesborrable.
entendre-s’hi
«2 intr. pron. entendre-s’hi Veure amb claredat una
situació per a poder obrar amb eficàcia. —T’hi entens?
—Sí que m’hi entenc. No m’hi entenc.», DIEC2, s.v.
entendre.
Dret de fixació, pel qual s’hi entén la impressió de l’actuació artística de l’actor/actriu, incorporada a la versió
definitiva de l’obra audiovisual, en un suport o mitjà que
permeti la seva reproducció, comunicació pública i distribució → Dret de fixació, pel qual s’entén la impressió de l’actuació artística de l’actor/actriu ...
Al seu blog personal podeu llegir-hi la carta de comiat
(que va enviar als mitjans de comunicació), on s’hi
entén la seva frustració → Al seu blog personal podeu
llegir-hi la carta de comiat (que va enviar als mitjans de
comunicació), on s’entén la seva frustració.
L’òpera de Donizetti s’inspira en un primer moment en
l’obra Maria Stuart (1800) de Friedrich Schiller, on s’hi
deixa entendre una crítica del sistema racional provinent de la Il·lustració → L’òpera de Donizetti s’inspira
en un primer moment en l’obra Maria Stuart (1800) de
Friedrich Schiller, on es deixa entendre una crítica del
sistema racional provinent de la Il·lustració.
estar-se’n
Boulos Ristelhueber, un noi ros i alt de qui Misia Sert
no se’n pot estar → Boulos Ristelhueber, un noi ros i
alt de qui Misia Sert no es pot estar.
... com qui s’aferra al rictus, en el ritu, de qui no se’n
pot estar, de la sacralitat, ardu saber llegat, per dur la
mitra → ... com qui s’aferra al rictus, en el ritu, de qui no
es pot estar de la sacralitat, ardu saber llegat, per dur
la mitra. (Notem que, en la solució, la coma hi sobra.)
fer-hi cap
Vam passar després a visitar la cripta, recentment restaurada, a la qual s’hi fa cap entrant per una petita porta
que es troba a la plaça dels Dolors → Vam passar
després a visitar la cripta, recentment restaurada, a la
qual es fa cap entrant per una petita porta que es troba
a la plaça dels Dolors.
fer-s’hi
En el 2004 van obrir un segon Restaurant Sant Pau al
centre de Tòquio (Japó), en el qual s’hi fa cuina amb
la mateixa filosofia → En el 2004 van obrir un segon
Restaurant Sant Pau al centre de Tòquio (Japó), en el
qual es fa cuina amb la mateixa filosofia.
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L’instal·lador, al qual s’hi fa referència en el paràgraf
anterior, haurà d’estar legalment autoritzat per a dedicar-se a l’activitat en qüestió → L’instal·lador, al qual es
fa referència en el paràgraf anterior, haurà d’estar legalment autoritzat per a dedicar-se a l’activitat en qüestió.
Durant el segle xx havia estat el centre cultural del municipi, on s’hi feia cine els dies de festa i teatre o ball
per les dates més assenyalades → Durant el segle xx
havia estat el centre cultural del municipi, on es feia
cine els dies de festa i teatre o ball per les dates més
assenyalades
passar-se’n
Amb aquesta guia us presentem l’oferta dels centres
educatius de Teià que ens permet oferir un contínuum
educatiu, del qual se’n passen el relleu els centres de
manera quasi imperceptible, professional, coordinada
i compromesa → Amb aquesta guia us presentem
l’oferta dels centres educatius de Teià que ens permet
oferir un contínuum educatiu, del qual es passen el
relleu els centres ... O bé: ... del qual es van passant ...
patir-hi
... leproseries, orfelinats, presons, cases religioses on
s’acullen els rebrecs del vici, missions de salvatges o
infidels, llocs on hi pateix l’ànima i el cos → ... leproseries, orfelinats, presons, cases religioses on s’acullen els rebrecs del vici, missions de salvatges o infidels, llocs on pateix l’ànima i el cos.
Les complantes que surten en forma de cant de la
Jerusalem terrenal, on hi pateix i mor el Fill de l’Home,
constitueixen un grandiós coral en mode menor →
Les complantes que surten en forma de cant de la
Jerusalem terrenal, on pateix i mor el Fill de l’Home,
constitueixen un grandiós coral en mode menor.
recordar-se’n
Manent fou un destacat autor de llibres de memòries
del qual se’n recorden algunes obres mestres en prosa
catalana → Manent fou un destacat autor de llibres de
memòries del qual es recorden algunes obres mestres
en prosa catalana.
Però no oblidem que el canvi que es requereix afecta
l’Església catòlica, de la qual se’n recorden molts
mitjans de comunicació quan hi ha algun escàndol,
però l’amplíssima tasca formativa i solidària de la qual
gairebé és ignorada → Però no oblidem que el canvi
que es requereix afecta l’Església catòlica, de la qual
es recorden molts mitjans de comunicació quan hi ha
algun escàndol ...
riure-se’n
Què ens donarien per un Rajoy del qual se’n riu la
premsa internacional? → Què ens donarien per un
Rajoy del qual es riu la premsa internacional?
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El fotisme és un terme, encara no registrat en cap
diccionari, que vol definir l’actitud frívola de qui se’n
riu del mort i del qui el vetlla → ... que vol definir l’actitud frívola de qui es riu del mort i del qui el vetlla.
A Efes, el soldat Pirgopolinices, un soldat fanfarró i
vanitós del qual se’n riuen tots els seus esclaus, ha
segrestat una noia, la Filocomàsia → A Efes, el soldat
Pirgopolinices, un soldat fanfarró i vanitós del qual es
riuen tots els seus esclaus, ha segrestat una noia, la
Filocomàsia.
tenir-ne
La gira d’aquest disc supera els cent concerts en directe
a Catalunya i tres concerts a Moscou, d’on en té una
cançó dedicada al disc → La gira d’aquest disc supera
els cent concerts en directe a Catalunya i tres concerts
a Moscou, d’on té una cançó dedicada al disc.
... Miquel Sanxes, lloctinent del justícia de Sogorb,
perquè Guillem Joan s’ha apropiat d’un tros de terra
d’ella i del qual en té document de propietat → ... perquè
Guillem Joan s’ha apropiat d’un tros de terra d’ella i del
qual té document de propietat.
Monistrol és una vila rica en cultura i tradició; els monistrolencs són hereus d’un patrimoni cultural molt important del qual en tenen cura → Monistrol és una vila rica
en cultura i tradició; els monistrolencs són hereus d’un
patrimoni cultural molt important del qual tenen cura.

tombar-s’hi
Habitació gegant i elegantíssima, llit doble tan gran que
s’hi tomben quatre i no es toquen → Habitació gegant i
elegantíssima, llit doble tan gran on es tomben quatre
i no es toquen. (Noteu el canvi de que per on, o sigui
la transformació d’una construcció col·loquial en una
de culta.)
treure’n
L’actor va fullejant els textos, interpretant-los amb la
seva veu neta i sense intermediaris —solament una
taula, una cadira i un llum, del qual en treu un partit
enorme, il·luminant-se de diverses maneres, segons el
moment → ... solament una taula, una cadira i un llum,
del qual treu un partit enorme, il·luminant-se de diverses maneres, segons el moment
La protagonista fa una espècie de comiat de soltera, del
qual en treu tan bones sensacions que decideix repetir-lo després del casament → La protagonista fa una
espècie de comiat de soltera, del qual treu tan bones
sensacions que decideix repetir-lo després del casament.
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