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No s’hi pensa
Albert Jané

[1] No s’hi pensa.
[2] No s’hi fixa. 
[3] No s’hi passa.

Les tres proposicions amb què 
encapçalem aquestes notes tenen, apa-
rentment, la mateixa estructura, però 
en realitat no és pas així. Dit més 
exactament, la primera [1] és una frase 
doble, és a dir, és l’expressió idèntica o 
coincident de dues oracions diferents, 
l’una anàloga a [2] i l’altra anàloga a 
[3], les quals, [2] i [3], doncs, són dues 
construccions que no tenen la mateixa 
estructura. 

Efectivament, No s’hi pensa pot 
ésser, alhora, una oració amb el sub-
jecte sobreentès, talment com No m’hi 
penso i No ens hi pensem, i una oració 
impersonal amb el pronom es, l’equiva-
lent de Hom no hi pensa. En el primer 
cas, doncs, tenim el verb pronominal 
pensar-s’hi, usat amb el valor ‘no llan-
çar-se a fer una cosa irreflexivament’, 
i en el segon hi ha el verb pensar (en 
una cosa), usat amb el valor de ‘tenir 
present una cosa en l’esperit’. I és fàcil 
de veure que en el primer cas No s’hi 
pensa té la mateixa estructura que No 
s’hi fixa, que és, necessàriament, una 
oració amb el verb pronominal fixar-se, 
i amb el subjecte sobreentès, i en el 
segon té la mateixa estructura que No 
s’hi passa, que és una oració imper-
sonal construïda amb el pronom es. 
Notem que talment com diem No s’hi 
fixa també podríem dir No m’hi fixo, 
No t’hi fixes, etc., cosa que no seria 
possible en l’altre cas [3].

D’altra banda, es podria donar per-
fectament el cas que ens convingués 
de construir unes oracions imperso-
nals tant amb el verb pronominal pen-
sar-s’hi com amb el verb fixar-se. Com 
que en aquests casos no és possible de 
recórrer al pronom es, que aquests verbs 
ja han incorporat a la seva significació, 
caldria servir-se dels altres recursos que 
la llengua ens forneix, que no són pas 
escassos ni de bon tros:

[4] Hom no s’hi pensa.
[5] Un no s’hi pensa.
[6] N’hi ha que no s’hi pensen,
[7] Hom no s’hi fixa.
[8] La gent no s’hi fixa.
[9] No s’hi fixa ningú. 

Escau també de fer observar que en 
la pràctica del llenguatge aquestes fra-
ses impersonals són sovint usades en el 
marc d’una circumstància de temps o de 
lloc, cosa que sembla que les persona-
litzi en una certa mesura:

[10] Hi ha moments en què no s’hi pensa 
(no s’hi cau).

[11] En aquelles circumstàncies hom no s’hi 
pensa (hom actua irreflexivament).

[12] En aquells llocs la gent no s’hi fixa.

Vet ací uns quants exemples més 
d’oracions equiparables a [1], és a dir, 
que admeten una doble anàlisi:

[13] No s’hi mira.
[14] No s̀ hi arriba.
[15] No s’hi passeja.

Efectivament, l’exemple [13] podria 
ser l’equivalent de Ell no s’hi mira (fa 
les coses de qualsevol manera) i de 
Hom no hi mira (en aquell indret). Anà-
logament, [14] es pot parafrasejar per 
Ell no s̀ hi arriba (a tal o tal indret) i 
per Hom no hi arriba [a abastar tal o 
tal cosa). Finalment, el doble valor del 
darrer exemple [15] prové del fet que el 
verb passejar es pot usar també, amb 
el mateix significat, amb el reforç del 
pronom reflexiu, és a dir, passejar-se. I 
així tenim Ell no s’hi passeja i Hom no 
hi passeja.

Els exemples següents són anàlegs 
a [2], és a dir, són oracions construïdes 
amb verbs pronominals i amb un sub-
jecte sobreentès:

[16] No s’hi nega.
[17] No s’hi acosta.
[18] No s’hi amoïna.

Com ja hem indicat, l’obtenció de 
les construccions corresponents amb 

valor impersonal s’hauria de fer amb 
la intervenció de components altres 
que el pronom es: hom, un, la gent, etc.

I com a construccions anàlogues 
a [3], això és, que són exclusivament 
impersonals, totes elles parafrasejables 
per oracions amb el pronom hom, indi-
quem les següents:

[19] No s’hi creu (en bruixes).
[20] No s’hi compta (amb la subvenció).
[21] No s’hi va (a la muntanya).
[22] No s’hi cau (en aquella circumstància).
[23] No s’hi sent (amb aquest xivarri).

Un cas que mereix un comentari 
especial és el següent:

[24] No s’hi veu.

En principi, es tracta d’un cas anà-
leg a [2], és a dir, d’una oració cons-
truïda amb un verb pronominal, amb 
la partícula es incorporada a la seva 
significació, conjuntament amb el pro-
nom adverbial hi, és a dir, veure-s’hi. 
Aquesta oració, doncs, s’hauria d’inter-
pretar com una oració amb el subjecte 
[de tercera persona del singular) sobre-
entès, talment com No s’hi fixa. I l’ob-
tenció d’una oració impersonal amb el 
mateix valor s’hauria de realitzar amb 
la intervenció d’algun dels pronoms que 
hem indicat: Hom no s’hi veu, Un no 
s’hi veu... Però és un fet positiu, incon-
testable, que l’ús de la frase No s’hi veu 
amb valor impersonal és absolutament 
habitual, de la llengua de tothom, i no 
resulta gens estrany a ningú. Així ens 
ho han confirmat tots els col·legues a 
qui ho hem consultat, entre ells Josep 
Ruaix, el qual, però, no es mostra gens 
partidari de donar-hi bel·ligerància. 
Tanmateix, és un fet innegable que 
aquesta construcció, No s’hi veu amb 
valor impersonal, ja fa temps que s’ha 
incorporat a la llengua escrita, tal com 
mostren els exemples següents, que hem 
poat en el Corpus Textual Informatitzat 
de la Llengua Catalana1: 

1.  Agraeixo la valuosa col·laboració de Caro-
lina Santamaria, de les Oficines Lexicogrà-
fiques de l’Institut d’Estudis Catalans.
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[25] Quan començaven a menjar 
les postres, l’Úrsula posà el 
quinqué damunt de la taula, 
que ja no s’hi veia de tan 
núvol que estava el cel com 
si anés a nevar (Pere Coro-
mines, Les dites i facècies 
de l’estrenu filàntrop en 
Tomàs de Bajalta).

[26] En entrar s’ha de passar una 
bella estona abans no s’hi 
veu: tant és fosca i negra la 
cambra (Jaume Massó i Tor-
rents, Croquis pirinencs).

[27] Processó a l’albada, entre 
dolces cantarelles, quan 
encara no s’hi veu, van duent 
Jesús en creu pels carrers de 
cases velles (Josep Carner, 
El cor quiet).

[28] Hi ha un temps, a la vida, 
en què la llum fereix la 
retina i no s’hi veu (Ramon 
Turró, Filosofia crítica).

[29] Encara no s’hi veu (Antoni 
Rovira i Virgili, Els darrers 
dies de la Catalunya repu-
blicana).

[30] El que és avui no s’hi veu 
a tres passes (Jordi Sarsane-
das, Mites).

[31] És fosc! No s’hi veu! –cri-
dava un estudiant (Josep Pla, 
El quadern gris).

[32] I quan ja gairebé no s’hi 
veia, tu proposaves un joc: 
trobar la f lor més petita 
(Agustí Bartra, La noia del 
gira-sol).

[33] El que empipa és que no 
s’hi veu gaire (Xavier Ben-
guerel, Icària, Icària).

[34] Eren les quatre, quasi no 
s’hi veia, el fred fiblava de 
valent (Narcís Oller, La 
febre d’or).

[35] ... en direcció a la cam-
bra de la Coralí, entrant-hi 
sense miraments. Estava de 
fum que quasi no s’hi veia 
(Marià Vayreda, La punya-
lada).

En tots aquests exem-
ples, que no són pas tots 

els que hem trobat, la frase 
No s’hi veu (o No s’hi veia) 
és inequívocament imper-
sonal i intransitiva, sense 
que s’hi pugui atribuir cap 
subjecte sobreentès, sense 
cap complement d’objecte 
i amb el pronom hi lexica-
litzat, contràriament al que 
s’esdevé en els dos exem-
ples següents, en els quals el 
pronom es té valor imperso-
nal: el pronom hi és un com-
plement de lloc:

[36] No s’hi veu pas rastre de 
vida o de treball humà: és 
buit i solitari (Josep Pla, 
Cadaqués).

[37] No s’hi veia ningú sinó un 
cambrer amb americana 
blanca que mirava... (Jordi 
Sarsanedas, Mites).

Finalment, hi ha el cas de 
la frase següent, ben cone-
guda, de la qual no cal dir 

sinó que és un exemple de 
lexicalització total:

[38] No s’hi val.

És una frase feta de la 
qual Fabra, ja l’any 1928, en 
una de les seves «Converses 
filològiques» (la que en el 
volum 7 de les seves Obres 
completes, de recent aparició, 
duu el núm. 814), deia que era 
de doldre que fos substituïda 
gairebé sistemàticament per 
No hi ha dret.

Ens cal indicar, com a 
cloenda, que si en aquest 
breu estudi ens hem deci-
dit exclusivament per frases 
negatives és perquè els exem-
ples són molt més nombrosos 
i habituals. És clar que també 
en trobaríem d’afirmatius, 
especialment amb modifica-
cions adverbials de lloc i de 
temps. u


