
“EN”, EL PRONOM FEBLE 
Els CC introduïts per la preposició “de” sempre es substitueixen per el pronom feble EN, menys els CC 
de manera i temps que sempre es substitueixen per HI.

A més de poder fer funcions de OD indeterminat, pot fer funcions de:

a) Subjecte   indefinit   que va després del verb:

• No queden amics com tu  No en queden.
• Ha arribat algun autobús?. Sí, n’acaba de arribar un.

b) De  complement  circumstancial  de lloc o de qualsevol altre complement verbal introduït  per la 
preposició DE:

• Tornarà del cinema a les nou  en tornarà a les nou.

c) De complement circumstancial de causa introduït per la preposició DE o PER:

• Ha vingut a casa per tu n’ha vingut a casa.

d) Complement del nom o   del possessiu  :

Del nom:
• Aquests bolets són bons de menjar  Aquests bolets en són.

        Complement del nom (bons).

• Agafa el cotxe de Marga  Agafa’n el cotxe.
      Complement del nom (cotxe).

• Ja fa tres anys que Lluís és professor de l’escola  Ja fa tres anys que Lluís n’és professor.
Complement del nom (professor).

• No te’l menges, està ple de cucs  No te’l menges n’està ple.
       Complement del nom (ple).

• Tinc molt bon concepte de la Núria  En tinc molt bon concepte.
Complement del nom (concepte).

• No sé qui és el president de la comunitat  No sé qui n’és el president.
           Complement del nom (president).

• No més em falta el primer número de la revista  No més me’n falta el primer.
Complement del nom (número).

Del possessiu:

• Agafa el seu cotxe  Agafa’n el cotxe.

e) Complement predicatiu   introduïts per verbs com: fer-se, dir-se, elegir, nomenar-se, designar...

• La nomenaran presidenta  o no la’n nomenaran? (n’= presidenta).
• Com se n’ha fet, de gran, en quatre dies.



f) Acompanya verbs pronominals als quals s’associen una idea de moviment: anar-se’n, tornar-se’n, 
eixir-se’n, pujar-se’n, baixar-se’n... 

• Me n’he eixit  sense pagar. (En realitat  el  que s’està  dient  és:  Me he eixit  del  cinema, 
teatre... sense pagar).

g) Suplement o complement de règim verbal   (són verbs que requereixen la preposició DE).

És  com  un  OD  perquè  respon  a  la  pregunta  “què?”  (de  què  parlem?)  i  com  a  un  sintagma 
circumstancial perquè porta preposició.

• Joan sempre parla del temps  Joan sempre en parla.
        Suplement

h) Per a substituir a  DEL MATEIX:

• Malament  Té un gran amic, però sempre parla malament del mateix.
• Bé  Té un gran amic, però sempre en parla malament.


