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Els pronoms adverbials
Albert Jané

En la sintaxi de la llengua cata-
lana tenen una gran importància 
dos pronoms febles, en i hi, dits 

adverbials a causa de les seves funci-
ons originals, avui molt més extenses. 
La inexistència d’unes formes anàlo-
gues en el castellà actual, el qual, per 
tant, per a expressar les mateixes fun-
cions, recorre a altres elements gramati-
cals, fa que les frases en què interve-
nen aquests dos pronoms tinguin una 
fesomia molt característica, pròpia i 
diferenciada. Malauradament, en l’ac-
tualitat, especialment en el llenguatge 
oral, hi ha una tendència a prescindir 
d’aquests pronoms, cosa que es resol en 
una fraseologia catalana calcada de la 
del castellà. D’altra banda, segurament 
com a reacció contra aquesta tendèn-
cia, en la llengua culta es percep, algu-
nes vegades, un ús abusiu d’aquests dos 
pronoms.

Formes i principals usos 
del pronom EN

El pronom en revesteix també, segons 
la seva col·locació, les formes ’n, n’ i ne. 
Exemples:

clara.

Les seves funcions principals són les 
següents:

a) Substitueix un substantiu en sentit 
partitiu en el complement directe i 
en el subjecte complementari.

 Exem ples:

sito cap més.

tinc.

en van caçar cap.

com vulgueu.

només n’he llegit dos.

però ja només en queden tres. 

demà en vindran cinc més.

tre dia en va caure un altre tros.

Anàlogament, sigui quina sigui 
l’a  nà lisi que es faci del sintagma que 
acom panya el verb haver-hi, aquest 
sin tagma es representa, partitivament, 
pel pronom en. Exemples:

ara ja n’hi ha sis.

dia!

b) Substitueix un substantiu que fa 
de complement del nom del com-
plement directe i del subjecte com-
plementari i, quan va després del 
verb, del subjecte de ésser. Exem-
ples:

conec els detalls.

terminació.

n’indica la qualitat.

el grau.

tal d’obtenir-ne la pell.

deu l’execució.

que no n’han rebut els accessoris. 

record.

n’ha aparegut el primer volum. 

n’era director.

En alguns casos, el complement del 
nom pot ser un infinitiu. Exemples:

dent però jo no en veig la neces-
sitat.

Es considera inacceptable de recór-
rer, en aquests casos, a el mateix, la 
mateixa, els mateixos, les mateixes:

conec els detalls del mateix.

que no han rebut els accessoris de 
la mateixa.

No és admissible, tampoc, de re-
cór   rer al pronom en per a la repre sen-
ta ció anafòrica del com plement de 
nom d’un complement verbal regit 
per una preposició:

i se’n convertí en un dels homes 
més influents.

de contribuir a les des pe ses.

adonar-se’n de les conseqüències.

En aquests casos cal recórrer al ter  -
me possessiu o a un altre terme de ter -
mi  natiu:

es convertí en un dels seus homes 
més influents.

de contribuir a les seves despeses.

adonar-se de les conseqüències que 
comportava.

c) Representa complements cir cums -
tancials de procedència, gene ral-
ment introduïts per la pre posició 
de. Exemples:
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allunyar aviat.

sortiran amb la cua entre cames.

de bo.

que en deriven.

d) Representa complements d’ob jec-
te introduïts per la preposició de.

 Exem  ples:

parlar ningú.

en vam adonar.

tothom.

recordo.

ra us en penedireu.

L’habitualitat d’usar el pronom en 
com a complement de verbs com re-
cor dar-se, burlar-se, riure’s i pene-
dir-se ha acabat per fer considerar el 
pronom com un prefix verbal, amb 
es  criptura aglutinada, i desproveït de 
la seva funció original, però aquestes 

enrecordar-se em-
bur  lar-se enriure’s empe nedir-se 
no es consideren admissibles i han de 
ser evitades, especialment en el llen-
guatge escrit. Un cas diferent és el de 
l’aglutinació del pronom en als verbs 
portar i dur, que ha originat els nous 
verbs emportar-se i endur-se, certament 
ben legítims, i de valor diferent.

En el cas dels verbs amb un com-
plement d’objecte introduït per la pre-
posició de, el pronom en pot repre-
sentar la totalitat del complement, pe-
rò no únicament el seu determinatiu o 
un element partitiu. Així, al costat de 
No se’n van adonar, tenim No es van 
adonar de cap No se’n 
van adonar de cap.

e) Representa el complement d’un 
verb factitiu. Exemple:

dent de l’Ateneu, però no l’en van 
nomenar.

f) Substitueix el complement d’un 
ad   jectiu. Exemples: 

n’es    tic gaire segur. 

g) Figura com a element lexicalitzat 
d’alguns verbs, cas en què, per 
tant, ja no és el representant de 
cap com   plement. Exemples:

Principals usos del pronom HI

a) Designa el lloc on és, cap on va o 
per on passa (algú o alguna cosa). 
Exemples:

vaig poder anar: hi aniré demà.

de la plaça: algun cop hi venia 
l’alcalde i tot. 

vailet s’hi va enfilar com si res.

serem.

hores.

més.

arribaré demà.

ningú.

balla.

que hi surtin.

molt poc.

d’entrar-hi.

guda i s’hi van establir.

no hi posaria mai més els peus.

gom a gom però a les nou ja no hi 
quedava ningú.

aigua.

vam poder arribar.

surts tu i tot.

eines.

s’hi van acostar.

però ara no hi passo mai.

podeu mirar.

b) Representa els complements del 
verb introduïts per les preposicions 
a, en i amb. Exemples:

van accedir.

hi.

m’hi acabo d’acostumar. 

ens hi hem d’atenir.

pen so mai.

tàncies que hi concorren. 

però no hi creuen pas.

vint.

vull intervenir.

hi va voler exposar ni cinc. 

maca i s’hi va casar.

hi podem comptar. 

tari no s’hi barallarà.

c) En alguns casos, però no sis te mà-
ticament, representa comple  ments 
verbals introduïts per la pre    posició 
per. Exemples:

ma         nies!

salut!

hi treballem nosaltres.

d) Substitueix complements cir cums -
tancials de natura diversa, espe  ci-
al ment de manera, de companyia i 
d’instrument. Exemples:
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però ara no hi va mai.

hi treballin.

lla.

pentes, que hi ha prou claror.

Nú ria a Sitges; jo hi vaig anar a 
Pa rís. 

mà hi dinaré jo.

laborar-hi.

aquesta màquina.

nador.

Cal fer observar que les locucions 
i frases adverbials, especialment de 
ma nera, també es redueixen al pro-
nom hi encara que comencin per la 
pre  posició de. Exemples:

 

bat que les hi obrin.

van.

amb la dona, però ara no hi va 
mai.

e) Representa termes predicatius, es-
pe cialment amb verbs altres que 
ser, estar i semblar. Exemples:

duia la corbata.

que la hi porti.

net i endreçat i ells hi han deixat la 
cuina.

l’hi té més del que es pensen.

f) En un cert nombre de casos el 
pro  nom hi s’ha lexicalitzat i, ha-
vent-se integrat en la significació 
del verb, ha deixat de ser el re pre-
sentant d’un complement ver bal. 
Els casos principals són el que ha 
originat el conjunt haver-hi i el 
dels verbs de percepció, com veu-
re-hi (o veure-s’hi), sentir-hi, clis-
sar-hi, tocar-hi, etc. 

Exemples:

gent. 

bé. 

En la fraseologia popular trobem 
molts exemples en què el pronom hi 
ha sofert un grau variable de lexi-
calització:

més que hi dormiu.

lles.

u
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