Reforç d’aspectes de català normatiu
PRONOMS RELATIUS
Els pronoms relatius són mots que introdueixen una oració subordinada i,
alhora, substitueixen un element esmentat a l’oració principal, que anomenem
antecedent.

PERSONES

COSES
QUE

No va precedit de preposició. És el més
usat.

És el noi que vaig conèixer a Barcelona.
He trobat la moto que em van robar.

La noia que m’agrada estudia medicina.
La moto que em compraré és italiana.

QUÈ

QUI
Va precedit de preposició, excepte

Va precedit de preposició.

quan fa de subjecte.
És el cotxe en què* penso cada dia.
És el noi en qui* penso cada dia.

És la bicicleta amb què* faig esport.

És la noia amb qui* vaig passejar.

* Es poden substituir per la forma EL QUAL, LA QUAL, ELS QUALS, LES QUALS:
És el noi en el qual penso cada dia

ON

És la bicicleta amb la qual faig esport

Indica lloc
És la casa en què vaig néixer.
És la casa en la qual vaig néixer.
És la casa on vaig néixer.
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ALTRES RELATIUS
a) Relatiu neutre: LA QUAL COSA, COSA QUE, FET QUE…
Es caracteritzen perquè el seu antecedent és tota una oració. El pronom
relatiu pot anar precedit d’una preposició. Si va precedit de preposició,
només farem servir el pronom relatiu la qual cosa
Ex: Va dir que no hi aniria, la qual cosa / cosa que / fet que no,li va agradar gens.
Ex: Els membres de l’equip han realitzat un projecte molt interessant, per la qual cosa
els han felicitat.

b) Relatiu possessiu: DEL QUAL, DE LA QUAL, DELS QUALS, DE LES
QUALS.
Funcionen com a complement del nom i van darrere del substantiu que
complementen. És per això que mai no encapçalen l’oració de relatiu
que introdueixen.
Ex: Aquesta és la finca l’àtic de la qual em vull comprar.

REMARQUES:
1) El que pot substituir-se per allò que o aquell que i no conmuta mai per el
qual.
El que vas menjar ahir et va fer mal ------ Allò que vas menjar ahir et va fer mal
2) El que, la que, els que, les que.
a) Són correctes quan equivalen als grups aquell que, aquella que, aquells
que, aquelles que.
Tinc el que tu vols. / Tinc aquell que tu vols.
Regala’m la que t’agradi més. / Regala’m aquella que t’agradi més.
b) No són correctes si equivalen a el qual, la qual, els quals, les quals, què
o qui.
El llapis amb el que escric…---------- El llapis amb el qual escric…

14

