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LÈXIC

Hem perdut els pronoms adverbials

Pere Ortís

Fa uns quaranta anys que Serra 
d’Or em publicava una carta on 

temps perdríem els pronoms adverbials. 

-
teu el jovent i la gent gran com parlen, 
especialment si pertanyen a grans ciu-

diuen i el procés del seu perdiment va 

pronoms febles, 

altres que són febles, i no són aquests. 
Els pronoms forts són jo, tu, ell, i llurs 
plurals. Els febles són aquells, comple-
ments de verb, que poden sofrir minva 

-
ple, emporta-te’ls, on te i ‘ls (els) són 
pronoms febles. O porta-n’hi, on -n’ (en) 
i hi són pronoms febles. El pronom hi no 

Els pronoms adverbials són pronoms i 
a la vegada poden ser adverbis, com en 
aquest cas: Una habitació tan especial 
que per a entrar-hi has de pujar i per a 
sortir-ne has de baixar. Raó per la qual 
de vegades són coneguts per adverbis 
pronominals.

-

-

-

cal que vagin és mutilar-la lletjament. 

benvolguts castellanoparlants que, com 
que ells no els tenen en castellà, quan 
parlen en català pensen en castellà, i no 

-
-

problemes.
I val a dir que on es peca molt contra 

aquests pronoms és en els nostres mit-

són admesos de locutors elements que no 

pronoms. Fa poc que un català consci-
ent em deia: «Falta la norma, en els nos-

aquests pronoms, que no està capacitat 

El cas més notori és que empren infal-

N’ha 
guanyat dos, dels quatre partits jugats. 
/ N’han trobat quatre, dels vuit ofegats. 

a la castellana, i que és redactor en els 

I, tant en els mitjans com en la quo-
tidianitat, sentim dir: «Tinc vint anys, i 

Tinc vint anys i 
aviat en faré vint-i-un.

El verb tenir -

Tenia vuit 
pomes i ja només en tinc una. / «El 

El meu fill té 
cinc anys, i la nena en té tres i aviat en 
farà quatre.

També el verb quedar: «Portava set 
 

Portava set pilotes i ja només me’n que-
den tres.

Compra’n tres i paga’n dos.

Fes-te’n soci.
-

taurants, servint-vos ja les darreries, us 
I 

de cafè, que en voldrà? -
tiu de

us demana: «I targeta de la casa, que 
I de targeta de la casa, que 

en teniu?

Quants n’has pagat, per això? -
ros!).

« Això en val 
trenta 

És clar, no podem anar esmentant 

normalment un verb penjat, sense com-

-
-

 I el porter bloca 
la pilota, o atura la pilota o atrapa la 
pilota

Cal que digui: No hi arriba (a la pilota, 
a allò que sigui).

Una altra remarca que cal fer és que 
el verb haver

hi. 

 per Hi 
haurà tempestes, No hi havia ningú, Hi 
havia molta gent, Hi ha hagut xivarri. 

No n’hi ha 
cap

per Hi col·labora l’Ajuntament. O bé us 

Col·labora-hi o Parti-
cipa-hi. 

També inviten a subscriure-us a una 

Subscriu-t’hi, o per Subscriviu-vos-hi.
En moltes tanques publicitàries 

digui: Anuncia-t’hi, 

Compte, que molts locutors i parlants 
-

ons s’hi, n’hi, te n’hi, l’hi, etc. 

Això digues-ho al teu pare. 


