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Pronom equivocat en perífrasis
Josep Ruaix i Vinyet

S i hom consulta el nostre manual Català complet / 2 
(2ª edició, Barcelona 2007), p. 114, podrà deduir-ne 
aquesta regla: en les perífrasis factitives i similars 

(concretament, la perífrasi permissiva i la perífrasi pro-
hibitiva), el pronom feble acusatiu que fa de subjecte de 
l’infinitiu d’un verb intransitiu, passa a pronom feble 
datiu quan fa de subjecte d’un verb transitiu (és a dir, 
d’un verb en infinitiu que porta complement directe 
[CD]). Exemples:

1) El mestre fa declamar l’alumne > El mestre el fa 
declamar (el, pronom feble acusatiu que fa de subjecte de 
declamar, verb que no porta CD). En canvi: El mestre fa 
recitar a l’alumne una poesia > El mestre li fa recitar una 
poesia (li, pronom feble datiu que fa de subjecte de recitar, 
verb que porta CD).

2) Deixo que ell llegeixi > El deixo llegir (el, pronom 
feble acusatiu que fa de subjecte de llegir, verb que no porta 
CD). En canvi: Deixo que ell llegeixi el meu llibre > Li deixo 
llegir el meu llibre (li, pronom feble datiu que fa de subjecte 
de llegir, verb que porta CD).

3) No deixen que la nena dormi > No la deixen dormir (la, 
pronom feble acusatiu que fa de subjecte de dormir, verb que 
no porta CD). En canvi: No deixen fer la migdiada a la nena 
> No li deixen fer la migdiada (li, pronom feble datiu que fa 
de subjecte de fer, verb que porta CD).

A més, quan tenim, per aquesta raó, un datiu en lloc d’un 
acusatiu, també hem d’aplicar-hi la regla vista en el nostre 
treball del número anterior de Llengua Nacional («Pronom 
abusiu en perífrasis», pp. 33-36). 

Cal tenir en compte, és clar, que la primera regla que hem 
explicat s’aplica únicament en el cas previst. Per tant, en els 
altres casos no s’ha de fer el canvi de pronom; és a dir, el pro-
nom feble en qüestió ha de ser acusatiu, i no datiu, quan l’infi-
nitiu no és transitiu sinó intransitiu (incloent entre aquests els 
verbs de règim preposicional) o copulatiu.

Per ignorància d’aquesta regla (i ajudant-hi el fet que en 
castellà hi ha vacil·lacions en l’ús dels seus pronoms febles 
de tercera persona le, lo, la), s’observen a vegades construc-
cions amb el pronom feble incorrecte. A continuació en posem 
exemples, classificats i explicats convenientment (exemples als 
quals, a vegades, cal fer altres correccions).

Hauria de ser datiu (li)
1) «Les picors que, un bon dia, va començar a sentir el 

cineasta italià Nanni Moretti el van fer consultar el derma-
tòleg» (Avui, 15-6-2004, p. 85). Si la perífrasi factitiva ( fer + 
infinitiu) tingués com a segon component un verb intransitiu, 
sí que el pronom feble seria el (p.e.: Les picors ... el van fer 
patir), però com que té com a segon element un verb transitiu 
(consultar, amb el CD el dermatòleg), ha de ser li: Les picors 

que, un bon dia, va començar a sentir el cineasta italià Nanni 
Moretti li van fer consultar el dermatòleg.

2) «George Bush ha après l’amarga lliçó recent i ahir no es 
va deixar emportar per l’entusiasme que el va fer proclamar la 
fi del conflicte bèl·lic el passat mes de maig» (Avui, 15-12-2003, 
p. 2). Hauria de dir: George Bush ... no es va deixar emportar 
per l’entusiasme que li va fer proclamar la fi del conflicte bèl-
lic el passat mes de maig.

3) «A Sean Penn el 2004 li va portar un Oscar pel seu tre-
ball a “Mystic River” i moltes garrotades per la seva oposi-
ció a la guerra a l’Iraq, però això no l’ha fet buscar refugi en 
projectes poc controvertits» (Avui, 3-1-2005, p. 34). En aquest 
exemple, de passada, hi canviarem una preposició. Hauria de 
dir: A Sean Penn el 2004 li va portar un Oscar pel seu treball 
en «Mystic River» i moltes garrotades per la seva oposició a 
la guerra a l’Iraq, però això no li ha fet buscar refugi en pro-
jectes poc controvertits.

4) «Davant d’aquesta experiència tan positiva i valuosa, 
Vicenç [de Paül] empeny Lluïsa [de Marillac] a anar cada 
vegada més enllà. No solament la fa visitar les confraries, sinó 
que, quan sap que en un lloc hi ha problemes, que l’ànim de les 
senyores decau o que cal envigorir l’acció caritativa, la hi envia 
a ella amb totes les competències de responsabilitat i decisió 
que es requereixen» (AA. VV., Una altra mirada, Barcelona 
2005, p. 200). Hauria de dir: Davant d’aquesta experiència ... 
No solament li fa visitar les confraries ...

5) «La creu de la imatge és que la bona acollida a Floquet 
de Neu ha anat paral·lela a la seva explotació com a estrella 
del Zoo i als intents reiterats de fer-lo engendrar més floquets 
blancs: mai, des de l’administració catalana, no s’havia esti-
mulat tant la procreació d’un, si Darwin no menteix, quasi 
humà» (I. Riera, dins Avui, 26-11-2003, p. 3). Hauria de dir: 
La creu de la imatge ... i als intents reiterats de fer-li engen-
drar més floquets blancs ...

6) «Allà, quan miraven “la majestuosa tossa del Canigó”, 
Collell va veure en els ulls del poeta ... “llampeguejar lo desig”, 
desig que el va fer exclamar: “¡M’agradaria de pujar-hi!”» (J. 
Verdaguer, Del Canigó a l’Aneto, introd. de C. Wittlin, Lleida 
2002). Notem que, en aquest exemple, el verb exclamar és 
transitiu, perquè té com a CD l’oració citada entre cometes; 
de passada hi farem un retoc ortogràfic. Hauria de dir: Allà ... 
desig que li va fer exclamar: «M’agradaria de pujar-hi!»

7) «A l’infern hi ha un riu que es diu Lete, les aigües del 
qual fan oblidar el passat. Ens ho conta Ovidi a Les Meta-
morfosis, una obra en quinze llibres d’hexàmetres dactílics 
que, quan la va acabar, i havent estat condemnat a l’exili per 
August, el va fer exclamar orgullosament que “aquesta obra 
ni la ira de Júpiter ni el foc ni l’espasa ni la voracitat del temps 
no la podran destruir”» (I.-C. Simó, dins Avui, 18-5-2003, p. 
3). En aquest exemple, semblant a l’anterior, hi canviarem una 
preposició i hi arreglarem la barreja d’estil directe i estil indi-
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recte. Hauria de dir: A l’infern ... Ens ho conta Ovidi en Les 
Metamorfosis, una obra en quinze llibres d’hexàmetres dactí-
lics que, quan la va acabar, i havent estat condemnat a l’exili 
per August, li va fer exclamar orgullosament: «Aquesta obra 
ni la ira de Júpiter ni el foc ni l’espasa ni la voracitat del 
temps no la podran destruir.»

8) «... és la fe que exigeix Jesús i que tantes vegades l’ha fet 
exclamar després d’un miracle: “La teva fe t’ha salvat”» (Missa 
Dominical, any 2007, 2, p. 16). Cas semblant als dos anteriors. 
Hauria de dir: ... és la fe que exigeix Jesús i que tantes vegades 
li ha fet exclamar ...

9) «Per què volia una tertúlia si el que havia de fer era 
pintar, deixar-se de romanços que la fessin perdre temps, 
estalviar cabòries fins que no estigués preparada per afrontar 
el gran públic...?» (M. Aritzeta, Perfils de Nora, Barcelona 
2003, p. 189). De passada hi arreglarem una preposició. Hau-
ria de dir: Per què volia una tertúlia si el que havia de fer 
era pintar, deixar-se de romanços que li fessin perdre temps, 
estalviar cabòries fins que no estigués preparada per a afron-
tar el gran públic...?

10) «El Sr. V. M. es queixa que Catalunya Música no el 
deixa fer la migdiada, i jo voldria replicar-li que es busqui sis-
plau un altre dia per dormir» (carta dins Avui, 15-3-2005, p. 4). 
En aquest exemple hi ha una perífrasi prohibitiva (no deixar 
+ infinitiu), a la qual, com hem vist, s’ha d’aplicar la mateixa 
regla que a les perífrasis factitives; de passada hi farem dos 
retocs més. Hauria de ser: El Sr. V. M. es queixa que Catalunya 
Música no li deixa fer la migdiada, i jo voldria replicar-li que 
es busqui, si li plau, un altre dia per a dormir.

11) «L’afany etimològic no el deixa distingir entre nom 
erudit i etimologia popular» (Emili Casanova parlant de Joan 
Coromines, article dins Butlletí Interior de la Societat d’Ono-
màstica, març 2003, p. 125). Aquest exemple (també amb la 
perífrasi prohibitiva) té la particularitat que l’infinitiu transitiu 
(distingir) porta dos complements directes (nom erudit i eti-
mologia popular), introduïts per la preposició entre. Hauria de 
dir: L’afany etimològic no li deixa distingir entre nom erudit 
i etimologia popular.

12) «El cor i els pulmons són ara per ara les preocupa cions 
més importants de la salut del Papa ... Aquests problemes, 
però, no l’han fet plantejar-se en cap moment la possibilitat 
de renunciar al càrrec ...» (Avui, 2-10-2003, p. 26). En aquest 
exemple hem d’aplicar també la regla explicada en el nostre 
treball del número anterior de Llengua Nacional, titulat 
«Pronom abusiu en perífrasis». Hauria de dir: El cor i els pul-
mons ... Aquests problemes, però, no li han fet plantejar en 
cap moment la possibilitat de renunciar al càrrec ...

Hauria de ser acusatiu (el, la)
1) «És clar! Qui li feia telefonar tan aviat! Deixà encarregat 

que el truquessin així que arribés i tornà a llegir la carta que 
tenia damunt de la seva taula» (R. Tasis, Tres, Mèxic 1962, p. 
178). En aquest exemple hi ha la perífrasi factitiva ( fer + infi-
nitiu) i el segon verb (telefonar) és intransitiu; més endavant 
surt un altre verb intransitiu (trucar), el qual, per tant, no pot 
anar precedit del pronom el (que representa un CD), sinó de li 
(que representa un complement indirecte). Hauria de dir: És 
clar! Qui el feia telefonar tan aviat! Deixà encarregat que li 
truquessin així que arribés ...

2) «Joan va posar-se a riure. Laura, amb la seva serietat 
i el seu afany de precisió_ li feia pensar en Francesc» (R. 
Tasis, Ib., p. 242). Ací el segon verb (pensar) de la perífrasi 
és intransitiu (perquè no porta CD sinó complement preposi-
cional d’objecte); de passada hi farem un retoc de lèxic i un 
de puntuació. Hauria de dir: Joan va posar-se a riure. Laura, 
amb la seva seriositat i el seu afany de precisió, el feia pen-
sar en Francesc.

3) «¿Quin era, però, aquell amor que dormia plàcidament 
al fons de l’esperit imperturbable de Claudina, un amor que 
no la impel·lia a compartir els gustos intel·lectuals ni la pas-
sió física de Joan i que li feia, en canvi, preocupar per les 
mirades que ell donava a una artista de music-hall o a una 
veïna de localitat?» (R. Tasis, Ib., p. 326). També en aquest 
exemple el segon verb de la perífrasi (preocupar o, més 
exactament, preocupar-se, amb caiguda del pronom refle-
xiu en aplicació de la regla explicada en el nostre treball del 
número anterior de Llengua Nacional) és de règim prepo-
sicional (preocupar-se per); de passada hi traurem un signe 
interrogatiu i hi corregirem una falta d’ortografia. Hauria de 
dir: Quin era, però, aquell amor que dormia plàcidament 
al fons de l’esperit impertorbable de Claudina, un amor 
que no la impel·lia a compartir els gustos intel·lectuals ni la 
passió física de Joan i que la feia, en canvi, preocupar per 
les mirades que ell donava a una artista de music-hall o a 
una veïna de localitat?

4) «Aquest fet li fa començar a penetrar el sentit del 
sofriment» (AA. VV., Història del pensament cristià, 
Barcelona 2002, p. 1002). En aquest exemple hi ha la perí-
frasi factitiva i el segon verb (començar) és intransitiu (per-
què no porta CD sinó complement preposicional d’objecte). 
Hauria de dir: Aquest fet el fa començar a penetrar el sentit 
del sofriment.

5) «Els seus biògrafs coincideixen a destacar que era una 
nena alegre i bulliciosa i que el seu encant li feia ser el centre 
de l’estimació del cercle familiar i de les amistats» (AA. VV., 
Una altra mirada, Barcelona 2005, p. 117). Ací el segon verb 
(ser) de la perífrasi factitiva és copulatiu (per tant, no porta 
CD sinó predicat nominal). Hauria de dir: Els seus biògrafs 
coincideixen a destacar que era una nena alegre i bulliciosa i 
que el seu encant la feia ser el centre de l’estimació del cercle 
familiar i de les amistats1.

6) «Quan una fredor viva en tot son còs li feu adonar de 
que’l sol la dexava, se li aparegué son company estimat ...» 
(A. Busquets i Punset, Plantalamor, Barcelona 1908, p. 107). 
En aquest exemple, escrit abans de la reforma fabriana, l’autor 
probablement s’equivoca perquè confon li féu adonar (incor-
recte) amb li féu veure (correcte). Hauria de dir: Quan una 
fredor viva en tot son cos la féu adonar que el sol la deixava, 
se li aparegué son company estimat ...

1.    A propòsit d’aquest exemple, vegem-ne un altre, correcte, en què el segon 

verb de la perífrasi factitiva és semblar, també verb copulatiu: La can-
tadissa d’aucells que poblava l’obagosa castanyeda, acompanyava els 
passos d’en Cabanyes que sortia de Plantalamor amb la joia pintada al 
rostre i endevinant-se-li pels alegrois que el feien semblar una criatura 
enjogassada (A. Busquets i Punset, Plantalamor, Barcelona 1908, p. 73). 

Vegem també un altre exemple, correcte, amb la perífrasi prohibitiva (i 

el segon verb, copulatiu): ... sinó que fa l’home infeliç, perquè no el deixa 
ser el que és, neguitejant-lo amb l’obsessió de voler-ho ser (R. Panikkar, 

La nova innocència, p. 145).
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7) «Pobre minyó!, la seva timidesa / li priva d’explicar-me 
el sentiment!» (Sagarra, Obra completa, vol. 15, edició Garo-
lera, València 2006, p. 330). En aquest exemple hi ha una agru-
pació de verbs (privar + d’explicar) que no és cap de les perí-
frasis que fan el canvi de pronom acusatiu a pronom datiu; per 
tant, no s’hi ha de fer tal canvi. Hauria de dir: Pobre minyó!, 
la seva timidesa / el priva d’explicar-me el sentiment!

8) «El problema de la senyora Àngela era que no s’ado-
nava de res i que el seu orgull li privava de demanar consell 
al seu consogre, el senyor Jacob Menajan, que_segons tota la 
informació disponible_era un prohom de les finances, banquer 
de banquers» (J. Agut, Rosa de foc, Barcelona 2004, p. 27). 
Cas semblant a l’anterior; de passada hi afegirem un parell 
de comes. Hauria de dir: El problema de la senyora Àngela 
era que no s’adonava de res i que el seu orgull la privava de 
demanar consell al seu consogre, el senyor Jacob Menajan, 
que, segons tota la informació disponible, era un prohom de 
les finances, banquer de banquers. 

9) «El viatge fins a la frontera de Portbou i Cervera de 
la Marenda s’escolà amb força rapidesa. Frisava per trepitjar 
terra francesa, però la impaciència no li va privar d’obser-
var tot l’observable: no tant el paisatge ... com les persones 
que omplien el tren amb destí a França ...» (G. Erill, Ferran 
Canyameres..., Barcelona 1999, p. 55). Cas semblant als dos 
anteriors. Hauria de dir: El viatge ... però la impaciència no 
el va privar d’observar tot l’observable ...2

2.    D’aquest mateix autor i obra (p. 57) copiem un altre exemple, amb el li 
correcte en una construcció aparentment semblant: Teòricament dut allà 
per a treballar a l’explotació agrícola propietat de Lluís Monset, sort en 

10) «La guerra civil i la postguerra li privaren de guanyar 
una càtedra estable» (AA. VV., Carles Riba en els seus millors 
escrits, Barcelona 1984, p. 16). Cas semblant als tres anteriors. 
Hauria de dir: La guerra civil i la postguerra el privaren de 
guanyar una càtedra estable.

Apèndix
A tall d’apèndix, recordem (com ja s’explica dins Català 

complet / 2, p. 114) que les perífrasis amb verbs de sentit 
(veure, sentir...) que també tinguin un complement directe de 
cosa poden dur un datiu de persona que pròpiament és comple-
ment directe del primer verb i subjecte del segon. Exemples, 
correctes, documentats:

1) ¡Que lluny estava de pensar que ja dongués tant 
que dir, en Cabanyes, qu’anava apropantse a sa casa ab 
la alegria matexa ab que li hem vist abandonar son lloch 
ombrós de vora’l rieral! (A. Busquets i Punset, Plantalamor, 
Barcelona 1908, p. 79; noteu que és un escrit d’abans de la 
reforma fabriana).

2) En qualsevol cas, hi ha un argument clàssic de cam-
panya electoral que espero no sentir en boca d’en Mas; 
esperem no sentir-li acusar ningú d’anteposar el benefici 
propi i del seu partit als interessos de Catalunya ... (Avui, 
8-8-2006, p. 22). u

va tenir de la complicitat de Calixte (almenys així és anomenat a la seva 
obra), el fadrí major de la masia, que tenia una petita coixesa que li estal-
vià d’anar al front. En efecte, aquí el verb estalviar va seguit d’una oració 

subordinada d’infinitiu, en funció de CD, introduïda per la preposició de, 
i el pronom datiu (li) és un complement indirecte pròpiament dit.

E l GDLC ho diu ben clar: com 
prové del llatí vulgar quomo, que 
significa ‘de quina manera?’. 

Curiosament, la brevetat d’aquest mot 
contrasta amb la quantitat de mals usos 
a què es veu sotmès. Per exemple, diver-
sos manuals de bon ús de la llengua res-
salten el fet que, quan pren el significat 
de en qualitat de, hom tendeix a oblidar 
la preposició a que hauria de seguir-lo 
(*Com pare, et dic que no ho facis, en 
lloc de Com a pare, et dic que no ho 
facis). També sembla que cada cop més 
parlants ometen la conjunció que en la 
locució com que (*Com no vindràs, no 
t’esperem, en lloc de Com que no vin-
dràs, no t’esperem). Un altre ús indegut 
del mot com és el que pretén donar-li un 
valor condicional (*Com te’n surtis, ho 
celebrarem, en lloc de Si te’n surts, ho 
celebrarem).

Tanmateix, hi ha un altre mal ús de 
com que té tot el caire d’epidèmia d’aque-
lles difícils d’eradicar i que trobem en 
tots els àmbits i registres. Es tracta del 
com amb un sentit aproximatiu. Exs.:

Un simple cop d’ull a aquestes ora-
cions ens mostra fins a quin punt n’arri-
ben a ser, d’absurdes: què se sent quan 
es té «com fred»?; què és una «com per-
sona»?;  «com tres eixos», quants eixos 
són?, el mateix nombre que «com quatre 
cops»? O es té fred o no se’n té, o hi ha 
dues persones o no n’hi ha dues, i així 
successivament.

L’epidèmia del com en sentit inneces-
sàriament aproximatiu no afecta exclu-

sivament el català. No és cap consol, 
però resulta que en anglès (sobretot el 
dels EUA) l’abús de like arriba a extrems 
insospitats. Alguns ciutadans han vol-
gut fer evident l’estupidesa que l’abús 
d’aquesta paraula implica, tot popularit-
zant l’eslògan «Don’t sound stupid, stop 
saying like». Sembla que en espanyol 
passa el mateix amb el seu como.

Seguint un raonament, per desgrà-
cia cada cop més empíric, seria lògic de 
suposar que en català aquest vici prové 
més de l’espanyol que no pas de l’anglès 
(o del segon a través del primer). El que 
es fa molt més difícil de descabdellar és 
la raó per la qual diverses llengües patei-
xen aquest mal. És mandra? Indefinició? 
Moda? Inseguretat? Sigui el que sigui, 
es tracta d’un ús que situa el pobre com 
entre els mots més maltractats de la nos-
tra llengua. u

La incomoditat del «com»
 David Cuscó

«Tinc com fred.» 
«Al taller hi ha com dues persones que  
    [m’ajuden.»
«És un tema que té com tres eixos.»
«Aquí hi he estat com quatre cops.»


