
PRONOMS FEBLES
1ª PERSONA DEL SINGULAR (JO).

DAVANT EM  Em diuen Javi. 
M’  M’agrada l’esport.

DARRERE -ME  Agafeu-me. Quan acaba en consonant o vocal semiconsonant.
‘M  Agafa’m.

2ª PERSONA DEL SINGULAR (TU).

DAVANT ET  Et va estimar mentre va viure.
T’  T’estima i t’estimarà.

DARRERE -TE  Vull dir-te.
‘T  Compra’t un llibre.

1ª PERSONA DEL PLURAL (NOSALTRES).

DAVANT ENS  Ens estimen.

DARERRE -NOS  Volem  comprar-nos  un  pis. Quan  acaba  en  consonant  o  vocal 
semiconsonant.

‘NS  Ajuda’ns

2ª PERSONA DEL PLURAL (VOSALTRES).

DAVANT US  Us enganyen.

DARRERE -VOS  Agafeu-vos les mans. Quan acaba en consonant o vocal semiconsonant. 
-US  Heu de prendre-us la  llet.  Quan acaba  en vocal,  perquè es  forma 

diftong.

3ª PERSONA REFLEXIVA (SINGULAR O PLURAL).

DAVANT ES  Es diu Maria.
S’  S’anomena Maria.

DARRERE -SE  Vol pentinar-se.
‘S  Vosté, pentine’s.

3ª PERSONA NO REFLEXIVA.

Per a poder substituir  l’Objecte Directe per un pronom feble s’ha d’identificar aquest. Per fer això li 
preguntem al verb ¿què?, i per identificar el Objecte Indirecte li preguntem al verb ¿per a qui?.

He buscat un llibre per a Miguel.

- OD  què he buscat?  un llibre  OD = un llibre.
- OI  per a qui?  per a Miguel  OI = per a Miguel.

Els  OD poden  ser  masculins,  femenins,  singular  o  plural  i  DETERMINATS,  INDETERMINATS, 
NEUTRES, i segons com siga, s’ha de substituir per pronoms febles diferents.
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OD. DETERMINAT

Els OD determinats (és una cosa determinada, la casa, aquesta casa...) davant tenen:

- Articles  el, la, els, les.
- Demostratius  aquest/a, aqueix/a, aquell/a i els seus plurals.
- Possessius  el meu, la meua...

OD DIRECTE DETERMINAT

MASCULÍ

SINGULAR

EL

-LO
Vull comprar el cotxe  vull comprar-lo (quan el verb acaba en consonant). 
Infleu el globus  infleu-lo. (Quan el verb acaba en diftong “-eu”).

L’ He comprat el cotxe  l’he comprat.

‘L Compra el cotxe  compra’l (quan el verd acaba en vocal).

PLURAL

ELS Jo compre els cotxes  jo els compre.

-LOS Vull comprar els cotxes  vull comprar-los

‘LS Compra els cotxes (tu)  compra’ls.

FEMENÍ

SINGULAR

LA Jo compre la moto  jo la compre.

L’ Jo agafe la moto  jo l’agafe.

-LA Compra la moto  compra-la (en femení no existix ‘L perquè es pot confondre amb la forma masculina.

PLURAL
LES Jo compre les motos  jo les compre.

-LES Vull comprar les motos  vull comprar-les.
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OD. INDETERMINAT

Els OD indeterminats poden anar acompanyats o no per:

- Indefinits: un, algun, diversos, qualsevol...
- Quantitatius: molt, poc, més...
- Numerals: un, dos, tres...

OD DIRECTE INDETERMINAT

SEMPRE SÓN 
MASCULÍNS I 
DÓNA EL MATEIX 
QUE SIGA 
SINGULAR O 
PLURAL

DAVANT

EN Tinc molta fam  En tinc molta.

N’ He buscat unes maduixes  N’he buscat unes.

DARRERE

-NE Vull comprar pa  Vull comprar-ne. 

‘N Menja poca carn  Menja’n poca.

OD. NEUTRE

- Açò, això, allò.
- OD oració  Vull comprar el que tu has comprat.

   OD

OD NEUTRE

ÉS  NEUTRE,  NO  TÉ 
MASCULÍ NI FEMENÍ

DAVANT HO Sent haver-te fet mal  Ho sent.
           OD oració

DARRERE -HO Vull comprar això  Compra-ho
                            

OBJECTE INDIRECTE  (Alerta! el OI no té femení, sempre és masculí.)

NO  TÉ 
MASCULÍ 
O FEMENÍ

SINGULAR
DAVANT LI He comprat un regal per a ella  Li he comprat un regal.

DARRERE -LI Volia comprar un regalo per a ella  Volia comprar-li un regal.

PLURAL
DAVANT ELS He comprat un regal per a elles  Els he comprat un regal. 

DARRERE
´LS Agafa un regal per a ells  agafa’ls un regal.

-LOS Volia comprar un regal per a elles  Volia comprar-los un regal.
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