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Resum 

En els últims anys, s‘ha revifat el debat sobre la necessitat de renovar alguns aspectes de la 

gramàtica normativa vigent de la llengua catalana. Una de les qüestions controvertides de la 

sintaxi que ha generat més debat entre els lingüistes és l‘ús d‘algunes combinacions 

pronominals, atès que certes formes normatives s‘allunyen dels usos reals. En aquest treball 

es realitza una anàlisi comparativa entre els usos normatius d‘algunes combinacions binàries 

de pronoms de tercera persona no reflexius i els usos que en fan dos dels agents 

responsables de l‘extensió del coneixement lingüístic: periodistes i escriptors, els quals 

esdevenen models lingüístics reals. En concret, ens centrarem en les formes binàries dels 

clítics datius (li, els) combinats amb els clítics acusatius (el, la, els, les), amb el clític neutre (ho) 

o amb el clític partitiu (en). 

En primer lloc, concretem quines són les combinacions pronominals normatives objecte 

del nostre estudi i quines són les formes que se simplifiquen d‘una forma recurrent en l‘ús 

real, descrites per diferents lingüistes de referència. En segon lloc, resumim quins són els 

criteris lingüístics que s‘empren en els mitjans de comunicació triats (Corporació Catalana 

de Mitjans Audiovisuals, El Periódico, La Vanguardia i Vilaweb) i, si escau, els de les editorials 

que han publicat les novel·les seleccionades (set escrites en català i set traduïdes al català). 

En tercer lloc, presentem els resultats obtinguts en la nostra recerca. L‘obtenció de dades 

analitzades en aquests dos àmbits s‘ha basat en un corpus textual i oral que hem revisat de 

forma manual: concretament, s‘han analitzat poc més de 800 articles periodístics, gairebé 

5.400 minuts de programes audiovisuals i catorze novel·les publicades a partir de l‘any 

2000. Finalment, cloem el treball amb l‘anàlisi comparativa, a tall de conclusió; la presència 

de patrons lingüístics en els corpus escrits i orals analitzats revela que les combinacions 

normatives les hi, els el, els la, els els, els les, els ho i els en no se solen simplificar amb tanta 

freqüència com les formes la hi, li ho i li’n, les quals se simplifiquen de forma sistemàtica 

gairebé sempre.  

 

Paraules clau: sintaxi catalana, pronoms clítics, usos normatius, usos reals.  
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la Classificació Decimal Universal, un dels sistemes de classificació bibliogràfic més estès. 

Així doncs, el nostre codi s‘inicia amb les tres primeres lletres del cognom de l‘autor o el 

traductor de l‘obra triada. Cal comentar, però, dues modificacions: a Carré-Pons hem una 

afegit P (la primera lletra del segon cognom), atès que les tres primeres coincideixen amb 

Carreras; d‘altra banda, a Nolla i Mas, hem emprat la primera lletra del cognom de cada 

traductor enllaçades amb la conjunció i. Podeu consultar les referències completes de les 

obres a les ―Fonts documentals‖ (capítol 5.2). 

BAR = Maria Barbal (2005) 

BOS = Xavier Bosch (2015) 

CAB = Jaume Cabré (2011) 

CARP = Antònia Carré-Pons (2014) 

CAR = Joan Carreras (2015) 
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GIL = Ricard Gil (traductor d‘Isabel Allende, 2015) 

NiM = Albert Nolla i Jordi Mas (traductors d‘Haruki Murakami, 2015) 

PAM = Xavier Pàmies (traductor d‘Albert Sánchez Piñol, 2013) 

PER = Marta Pera (traductora de Doris Lessing, 2007) 

PUI = Jordi Puig (traductor de Julia Navarro, 2013) 

SOL = Lluís Solanes (traductor de Jonas Jonasson, 2012) 

VID = Pau Vidal (traductor de Andrea Camilleri, 2015) 
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1. Introducció  

El sistema pronominal és una de les parts més complexes de la sintaxi catalana, atès que 

existeixen divergències entre la llengua oral i l‘escrita, d‘una banda, i entre els diferents 

dialectes, de l‘altra (Solà 1994: 48). Un dels debats recurrents entre els lingüistes és el 

generat pel fet que l‘ús real d‘algunes combinacions pronominals s‘allunya dels usos 

normatius, la qual cosa genera dubtes, vacil·lacions i un cert desgavell en el si de la 

comunitat lingüística catalana.  

L‘allunyament dels usos reals respecte als usos normatius es fa palès, especialment, en les 

realitzacions d‘algunes combinacions binàries de pronoms de tercera persona no reflexius, 

tant en la llengua oral com en la llengua escrita. El tret comú d‘aquestes combinacions és 

que un dels pronoms clítics1 fa la funció de complement indirecte (CI) i l‘altre realitza la 

funció de complement directe (CD). Vegem-ne alguns exemples (disloquem a la dreta els 

complements referencials dels clítics a fi de facilitar-ne la identificació). 

 (1) a. Ja li ho diré jo, això, a la Lluïsa. 

  b. *Ja l‘hi diré jo, això, a la Lluïsa.  

La construcció pronominal normativa que trobem a (1a) combina el clític datiu singular li 

amb el clític neutre ho. Ara bé, en contextos orals i escrits es fa un ús generalitzat de la 

forma simplificada l’hi (1b). Un fenomen semblant ocorre en construccions que combinen 

el clític datiu singular li amb el clític partitiu en (2a): 2 tot i que li’n és la combinació binària 

normativa, s‘ha estès l‘ús de la simplificació n’hi (2b). 

 (2) a. Li‘n donarem tres, d‘oportunitats, al concursant. 

  b. *N‘hi donarem tres, d‘oportunitats, al concursant. 

Aquest tipus d‘irregularitat es fa extensible a altres combinacions binàries de pronoms de 

tercera persona no reflexius, els quals són motiu de controvèrsia entre els lingüistes 

catalans. En aquest sentit, n‘hi ha que defensen el sistema pronominal fabrià, un sistema 

                                                           
1 Tot i que tradicionalment aquests tipus de pronoms s‘han denominat pronoms àtons o febles, seguirem la 
nomenclatura amb què s‘ha tendit d‘anomenar-los d‘ençà dels estudis generativistes: pronoms clítics (vegeu 
Todolí 1998: 65). 
2 Per bé que a la Gramàtica de la llengua catalana provisional de l‘IEC (s.d.: 134) es classifica el clític en com a 
pronom adverbial, nosaltres emprarem la denominació clític partitiu. El partitiu rep aquest qualificatiu perquè el 
clític en substitueix complements que són part de la realitat que representen (Todolí 1998: 68, nota1)  
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relativament lògic no exempt, però, de certa complexitat. D‘altra banda, n‘hi ha que 

reclamen la necessitat de revisar-ne alguns aspectes, pel fet que algunes de les combinacions 

normatives se simplifiquen no sols en la llengua oral sinó també en llengua escrita. La figura 

més notable d‘aquesta reivindicació ha estat el professor Joan Solà, el qual va posar sobre la 

taula algunes qüestions sintàctiques controvertides ja als anys 90, com ara la concordança 

del verb haver-hi, l‘ús de les preposicions per i per a, la distinció entre ser i estar o la dificultat 

d‘imposar-se l‘ús normatiu d‘algunes combinacions pronominals en la comunitat lingüística 

(Solà 1994, 1999). Més recentment, s‘ha revifat el debat arran de la publicació del llibre 

Canvi d’agulles. Per un català més ric, àgil i senzill, editat per Enric Gomà (2015). Ricard Fité, 

coautor del llibre, hi rememora diverses qüestions sintàctiques normatives que incomoden 

alguns professionals de la llengua, entre les quals destaca la no admissió en la normativa de 

certes formes pronominals simplificades que el lingüista constata d‘―ús generalitzat entre 

escriptors i traductors‖ (Fité 2015: 50). La discussió resta oberta, però, sens dubte, la 

comunitat de lingüistes resta expectant als possibles canvis que s‘hagin inclòs, en relació a 

aquest tema, en la reedició de la Gramàtica de llengua catalana de l‘Institut d‘Estudis Catalans. 

En el present treball analitzarem quines d‘aquestes combinacions normatives se 

simplifiquen en l‘ús real. Focalitzarem la nostra anàlisi en les formes normatives que se 

simplifiquen en la llengua usada pels professionals de dos àmbits que són punts de 

referència per a gran part dels usuaris de la llengua catalana: els mitjans de comunicació 

orals (ràdio i televisió) i escrits (premsa i multimèdia), i la literatura actual. En concret, ens 

centrarem en les formes binàries dels clítics datius (li, els) combinades amb els clítics 

acusatius (el, la, els, les), amb el clític neutre (ho) o amb el clític partitiu (en) en posició 

proclítica.3 Cal advertir que no analitzarem les combinacions binàries de pronoms de 

tercera persona del dialecte valencià, atès que no abordem les formes dialectals. Així doncs, 

l‘objectiu del present treball és realitzar una primera aproximació a la distància entre l‘ús 

normatiu i l‘ús real d‘aquestes combinacions, a partir del usos que es fan en els dos àmbits 

de referència esmentats.  

Pel que fa a la metodologia, aquest estudi consta d‘un doble marc: un de teòric i un de 

descriptiu. Per al primer, comptem no sols amb les formes normatives de les combinacions 

binàries pronominals que acabem d‘esmentar, amb el guiatge de Pompeu Fabra i l‘Institut 

d‘Estudis Catalans, sinó també amb la descripció dels usos reals d‘aquestes combinacions 

                                                           
3 Per bé que analitzarem construccions pronominals en què tant els clítics definits el/la/els/les com el clític 
neutre ho i el clític partitiu en funcionen sintàcticament com a CD, al llarg del treball usarem el terme acusatiu 
per referir-nos als clítics definits i els termes neutre i partitiu quan ens referim als clítics ho i en, respectivament. 
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que han ressenyat algunes auctoritas de l‘àmbit lingüístic català. Així mateix, incloem en el 

marc teòric els criteris lingüístics que, sobre les combinacions que ara ens ocupen, s‘han 

fixat en els llibres d‘estil dels mitjans de comunicació que hem seleccionat (El Periódico, La 

Vanguardia, Vilaweb i Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals), i, si escau, els criteris 

de les editorials que han publicat les obres literàries objecte de la nostra anàlisi (Columna 

Edicions, Edicions 62, Edicions La Campana, Edicions Proa, Editorial Empúries, Editorial 

Meteora, Editorial Planeta, Rosa dels Vents i Penguin Random House Grupo Editorial).  

Quant al marc descriptiu, l‘obtenció de les dades s‘ha realitzat de forma manual.4 Pel que fa 

als mitjans de comunicació escrits, hem recercat els usos de les formes pronominals que 

ens interessen d‘algunes seccions dels diaris El Periódico, La Vanguardia i Vilaweb, triades 

aleatòriament (internacional, cultura, articles d‘opinió, etc.). I, pel que fa als mitjans orals, la 

recerca de dades s‘ha realitzat a partir de les escoltes, d‘una banda, d‘alguns programes de 

TV3 (el Sumari, Les notícies del dia i la secció d‘entrevistes del programa Els Matins, i els 

Telenotícies), i, de l‘altra, d‘algunes seccions del programa El matí de Catalunya Ràdio i 

L‘oracle. L‘obtenció de les dades dels mitjans de comunicació s‘ha realitzat en el període 

comprès entre l‘1 de setembre i el 19 de desembre del 2015. Finalment, s‘han recollit les 

dades dels usos en la literatura catalana actual mitjançant la lectura de catorze novel·les 

publicades a partir de l‘any 2000, set escrites en llengua catalana i set traduïdes al català.  

El contingut d‘aquest treball s‘estructura de la forma següent: al capítol 2 abordem el marc 

teòric. En aquest apartat, primer detallem les formes normatives vigents de les 

combinacions binàries que analitzarem (capítol 2.1). En segon lloc, recollim les 

descripcions de les realitzacions simplificades d‘aquestes formes binàries que diversos 

lingüistes han divulgat en els seus treballs (capítol 2.2), les quals o bé coincideixen o bé es 

complementen; aquest recull compta amb els treballs de Joan Mascaró (1986), Antoni M. 

Badia i Margarit (1994), Josep Ruaix (1998), Eulàlia Bonet (2002), Jordi Colomina (2002) i 

Joan Solà (1994, 1999, 2009). Finalment, resumim els criteris lingüístics que sobre les 

combinacions analitzades s‘estableixen en els llibres d‘estil dels mitjans de comunicació 

                                                           
4 Es va preveure la possibilitat d‘analitzar dades de corpus ja existents, però l‘empresa ha estat fallida. Es va 
consultar el Corpus Textual Informatitzat de la Llengua Catalana de l‘Institut d‘Estudis Catalans 
(http://ctilc.iec.cat/), el qual, però, si bé recull formes com l’hi o n’hi, no accepta formes binàries (com ara la 
hi, li ho, els hi, etc.). La plataforma Corpus Literari Digital (http://www.catedramariustorres.udl.cat/materials/) 
sols recull la digitalització d‘obres literàries en llengua catalana del segle XX, però el nostre estudi analitza 
obres publicades a partir de l‘any 2000. L‘arxiu Corpus del Català Contemporani de la Universitat de Barcelona 
(http://stel.ub.edu/filologiacatalana/corpus_catala_contemporani_de_la_ub) compta amb materials que no 
estan dintre dels dos àmbits que hem seleccionat  per analitzar (els mitjans de comunicació i la literatura 
catalana actual). Finalment, al Corpus CoMIT de la Universitat de Barcelona (http://clic.ub.edu/corpus/comit) 
s‘hi transcriuen nou telenotícies en llengua castellana. 

http://ctilc.iec.cat/
http://www.catedramariustorres.udl.cat/materials/
http://stel.ub.edu/filologiacatalana/corpus_catala_contemporani_de_la_ub
http://clic.ub.edu/corpus/comit
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triats (capítol 2.3), així com, si és el cas, els de les editorials que han publicat les obres 

literàries seleccionades (capítol 2.4). Al capítol 3, entrem ja en el marc descriptiu: hi 

exposem els usos observats als mitjans de comunicació (capítol 3.1) i en les obres literàries 

objecte d‘anàlisi (capítol 3.2). Amb el capítol 4 cloem el treball amb l‘exposició de les 

conclusions globals, bo i realitzant una anàlisi comparativa entre els usos normatius i els 

usos reals observats en els dos àmbits escollits. Val a dir que completem aquest treball amb 

uns annexos: aquí reproduïm, d‘una banda, les dades analitzades (Annex 1), a fi que hom 

s‘hi pugui adreçar en el transcurs de la lectura del present treball, i, d‘altra banda, les 

entrevistes que hem realitzat als lingüistes Ricard Fité i Magí Camps (Annex 2), 

responsables lingüístics dels diaris El Periódico i La Vanguardia, respectivament, atès que les 

seves declaracions justifiquen l‘ús de certes combinacions binàries pronominals per part 

dels periodistes d‘ambdós diaris. 

Dèiem que el present estudi és una primera aproximació a la distància entre l‘ús normatiu i 

l‘ús real perquè som conscients que una anàlisi rigorosa del nostre objecte d‘estudi 

requeriria un coneixement exhaustiu de l‘ús real en tot el territori de parla catalana, tant pel 

que fa a la llengua oral com a la llengua escrita. En aquest sentit, tal com apunta Bonet 

(2002: 954), si bé s‘han realitzat un nombre considerable de treballs sobre aquests usos en 

el dialecte valencià (per exemple, Colomina 1985; Coromines 1935; González 1991; Pradilla 

1990; Sancho 1995; Segura 1998; Todolí 1992), n‘hi ha pocs o cap sobre la resta de 

dialectes del domini lingüístic català. Així mateix, Todolí (1998: 11) també ha assenyalat que 

manquen estudis sobre el funcionament dels pronoms febles, en general, i de les 

combinacions que ara ens ocupen, en particular, en la llengua estàndard. Així doncs, amb el 

nostre estudi pretenem contribuir a reduir aquest buit. 
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2. Marc teòric 

Tenint en compte que els nostres objectes d‘estudi són, d‘una banda, les combinacions 

normatives de pronoms de tercera persona no reflexius i les seves simplificacions, i, de 

l‘altra, l‘ús que en fan els professionals de la llengua dels mitjans de comunicació i de la 

literatura catalana actual, hem dividit aquest capítol en dos blocs: en el primer (capítols 2.1 i 

2.2) concretem quines són les formes binàries normatives i sintetitzem les descripcions dels 

usos reals que diversos lingüistes de referència han exposat en els seus treballs. En el segon 

bloc (capítols 2.3 i 2.4),  resumim els criteris lingüístics que, sobre les combinacions que ens 

ocupen, s‘estableixen als llibres d‘estil dels mitjans de comunicació seleccionats i, si escau, 

els que determinen les editorials.  

2.1. Combinacions binàries normatives de pronoms de tercera persona  

Actualment, disposem de tres obres normatives: la Gramàtica Catalana publicada per 

l‘Institut d‘Estudis Catalans (IEC), sota l‘autoria de Pompeu Fabra (1933[2006]); la 

Gramàtica Catalana del 1956, obra pòstuma del mateix autor (Fabra 1956[2007]), i, 

finalment, l‘esborrany provisional de la Gramàtica de la llengua catalana de l‘IEC (s.d.), 

disponible en línia.5 A partir d‘aquestes obres, tot seguit concretem les combinacions 

binàries de pronoms clítics de tercera persona que pretenem analitzar.6 

2.1.1. Clític datiu + clític acusatiu 

La primera de les formes pronominals que ens ocupa està formada pels clítics datius li i els7 

en combinació amb els clítics acusatius el, la, els, les. Cal recordar que en les combinacions 

de datiu plural amb acusatiu (3), l‘ordre canònic de les combinacions binàries de tercera 

persona és CI+CD+verb.8 A continuació en donem alguns exemples: a l‘esquerra trobem 

                                                           
5 A l‘esborrany provisional, no hi consta la data de publicació, però l‘explicació de la introducció deixa 
entreveure que va ser posterior al 18 de maig del 2001 (IEC, pàg. 15). 
http://www.iecat.net/institucio/seccions/filologica/gramatica/ . Val a dir que, arran de la finalització de la 
redacció de la nova Gramàtica de la llengua catalana, l‘Institut d‘Estudis Catalans ha anunciat que els continguts 
de la pàgina web ara referenciada han quedat obsolets i que ja no es podran consultar a partir del gener del 
2016.  
6 Pel que fa a la llengua estàndard, l‘IEC (1992) va elaborar la Proposta per a un estàndard oral de la llengua catalana, 
II, Morfologia, en què es detallen els paràmetres morfològics per a la llengua oral, però no s‘especifica cap 
recomanació pel que fa als usos orals de les combinacions pronominals que ara ens ocupen (IEC 1992:22). 
7 Com veiem als exemples, els clítics li i els substitueixen CI singulars i plurals, respectivament, sense distinció 
de gènere. 
8 Cal fer notar que aquest és l‘ordre de les combinacions binàries dels pronoms clítics en posició proclítica, 
que, com dèiem a la introducció, són les que tractarem en el present treball. Ara bé, quan aquestes formes 
binàries es combinen amb un infinitiu, amb un gerundi o amb un imperatiu, es troben en posició enclítica, i 
l‘ordre és verb+CI+CD.  

http://www.iecat.net/institucio/seccions/filologica/gramatica/
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les oracions amb els sintagmes que se substitueixen destacats en cursiva i a la dreta les 

oracions corresponents amb els pronoms clítics ressaltats en negreta.  

 (3)  a. Llegirem {la/aquesta/la seva} novel·la {als nens/a les nenes}.  Els la llegirem. 

       b. Llegirem {el/aquest/el seu} llibre {als nens/a les nenes}.   Els el llegirem. 

       c. Llegirem {les/aquestes/les seves} novel·les {als nens/a les nenes}.   Els les llegirem. 

       d. Llegirem {els/aquests/els seus} llibres {als nens/a les nenes}.  Els els llegirem. 

En canvi, en el cas de la combinació del clític datiu singular li amb les formes d‘acusatiu 

el/la/els/les (4), l‘ordre dels pronoms s‘inverteix i, a més, el datiu li adopta la forma hi.9  

 (4)  a. Llegirem {la/aquesta/la seva} novel·la {al nen/a la nena}.  La hi llegirem. 

       b. Llegirem {el/aquest/el seu} llibre {al nen/a la nena}.   L’hi llegirem. 

       c. Llegirem {les/aquestes/les seves} novel·les {al nen/a la nena}.   Les hi llegirem. 

       d. Llegirem {els/aquests/els seus} llibres {al nen/a la nena}.  Els hi llegirem.  

2.1.2. Clític datiu + clític neutre 

La segona combinació binària que ens interessa és la constituïda pels clítics datius li i els 

més el clític neutre ho (5). Tot seguit en donem dos exemples. 

 (5)  a. He aconsellat {a en Joan/a la Maria} que es compri la casa.        Li ho vaig aconsellar. 

       b. He aconsellat {als nuvis/als veïns} que es comprin la casa.        Els ho vaig aconsellar. 

2.1.3. Clític datiu + clític partitiu 

Finalment, analitzarem els usos de les combinacions dels clítics datius li i els amb el clític 

partitiu en. Val a dir que, per bé que el partitiu en pot substituir un sintagma que realitzi la 

funció de subjecte d‘un verb ergatiu,10 sols ens fixarem en els casos en què representa un 

sintagma que realitzi la funció de complement directe d‘un verb transitiu, ja que és l‘únic 

cas en què és possible la seva combinació amb els clítics datius li i els.11 El partitiu en pot 

                                                           
9 Cal tenir present que aquestes formes binàries coincideixen amb les resultants de les combinacions dels 
clítics acusatius el/la/els/les amb el clític adverbial hi. Per exemple, en les construccions Desaré la camisa a 
l’armari / Desaré el jersei a l’armari / Desaré les tovalloles a l’armari / Desaré els pantalons a l’armari les formes binàries 
substitutòries són La hi desaré / L’hi desaré / Les hi desaré /Els hi desaré, respectivament. En el present 
treball, però, ens centrarem en els contextos oracionals que combinin un complement datiu singular amb un 
complement acusatiu. 
10 Per exemple, Sempre passen molts vaixells, però avui nomes n’han passat dos. 
11 Pel mateix motiu, descartem els contextos en què el clític en representa un complement de règim verbal 
(CRV) introduït per la preposició de (Venim del metge / En venim), un atribut (Que n’ets, de ximple!), un 
complement del nom (CN) (He vist les set meravelles del món / N’he vist les set), o en els casos en què funciona 
com un clític inherent o lèxic (Ens n’anirem a mitjanit). 
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representar sintagmes nominals escarits (6a), o acompanyats d‘un quantificador (6b-d). 

Vegem-ne alguns exemples.  

 (6)  a. Regalarem contes {al Lluís/a les nenes}.          Li’n/els en regalarem. 

       b. Regalarem alguns contes {a l’Anna/a els nens}.         Li’n/els en regalarem alguns. 

       c. Regalarem molts contes {al Lluís/a les nenes}.         Li’n/els en regalarem molts. 

       d. Regalarem tres contes {a l’Anna/a els nens}.          Li’n/els en regalarem tres. 

 

2.2. Combinacions binàries simplificades de pronoms de tercera persona  

Un cop detallades les formes normatives de les combinacions que ens ocupen, en aquest 

capítol sintetitzem les descripcions que diverses auctoritas de l‘àmbit lingüístic català han 

ressenyat en els seus estudis, en referència als usos reals d‘aquestes combinacions. Per a 

aquest recull comptem amb les aportacions dels treballs següents: el capítol ―Cliticització‖ 

de Joan Mascaró (1986); la Gramàtica de la llengua catalana d‘Antoni M. Badia i Margarit 

(1994); el Català complet. Curs superior de llengua de Josep Ruaix (1998); el capítol 

―Cliticització‖ d‘Eulàlia Bonet (2002) i el capítol ―Paradigmes flectius de les altres classes 

nominals‖ de Jordi Colomina (2002), que formen part de la ingent obra Gramàtica del català 

contemporani (Solà et al., 2002), i, finalment, tres de les obres de Joan Solà (1994, 1999, 

2009).12  

Les descripcions d‘aquests lingüistes són ara coincidents ara complementàries, de manera 

que n‘aplegarem les més generals i hi afegirem matisos amb les contribucions més 

rellevants. A diferència de l‘apartat anterior, aquí agruparem les formes simplificades a 

partir de les realitzacions oral i escrita de les combinacions binàries en els usos reals descrits 

pels estudiosos. 

  

                                                           
12 Creiem oportú esmentar que Fabra (1933[2006], 1956[2007]) també recull les realitzacions no normatives 
que desgranem en aquest capítol, però hem descartat d‘incloure-hi les obres normatives. Tot i això, en farem 
referència, sempre en nota a peu de pàgina, en els casos que recolzi alguna argumentació de la resta de 
lingüistes.  
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2.2.1. Combinacions binàries de pronoms clítics que es realitzen [li]/l’hi 13 

Un dels usos simplificats és la realització [li], en la llengua oral, i l’hi, en la llengua escrita, de 

les combinacions la hi (acusatiu singular femení + datiu singular) i li ho (datiu singular + 

clític neutre), un ús estès a la major part del domini lingüístic (Bonet 2002: 960). L‘anomalia 

que s‘observa en la forma escrita l’hi és la manca de correspondència entre, o bé un dels 

clítics (7a) o bé tots dos (7b), i els clítics que componen les respectives combinacions 

normatives. Vegem-ho. 

 (7) a. Llegirem la novel·la al nen.    *L’hi llegirem. / La hi llegirem. 

      b. He aconsellat a en Joan que comprés la casa.  *L’hi he aconsellat. / Li ho he aconsellat. 

La principal irregularitat de (7a) es planteja des del vessant sintàctic. Bo i seguint Mascaró 

(1986: 131-132), en la construcció *L’hi llegirem el clític l’ hauria d‘estar relacionat 

sintàcticament amb un sintagma CD definit masculí singular ―sintagma que Mascaró 

(1986: 131) anomena la font del clític. Però, a Llegirem la novel·la al nen la font del clític 

acusatiu és la novel·la, per tant, un sintagma CD definit femení singular, és a dir, la font que 

correspon al clític la de la construcció normativa La hi llegirem.  

D‘altra banda, Mascaró (1986: 137) i Bonet (2002: 960) justifiquen la realització [li] a partir 

de processos morfològics. Si tenim en compte les bases morfèmiques dels clítics, segons la 

qual /l/ és el morf de tercera persona, /a/ és el morf de femení i /i/ és el morf de datiu, 

ambdós lingüistes assumeixen que el morf de tercera persona sols es representa una sola 

vegada (és a dir, sols apareix una /l/ per als dos pronoms: la acusatiu i li datiu), el morf 

femení no es realitza fonèticament, i /i/ és el morf de datiu.  

Finalment, des del vessant ortogràfic, la realització escrita l’hi14 en lloc de la forma 

normativa la hi no segueix la norma vigent d‘apostrofació.15 Ara bé, aquesta realització es 

                                                           
13 Atesa la diversitat de criteris observada en les obres consultades a l‘hora de diferenciar entre les formes 
escrites i orals, al llarg d‘aquest treball optarem per diferenciar-les amb la representació ortogràfica i la 
representació fonètica, respectivament. Com diem, hem detectat certa irregularitat entre els lingüistes a l‘hora 
de concretar si les realitzacions descrites dels usos reals de les combinacions binàries s‘han observat en la 
llengua oral i/o en la llengua escrita. Per exemple, Fabra (1933[2006], 1956[2007]) sempre fa referència als 
usos detectats en el que ell anomenava la llengua literària; Ruaix (1998: 116) només fa referència a alguns usos 
en algun registre concret, però sense especificar si és en l‘oralitat o en l‘escriptura; Bonet (2002) i Colomina 
(2002) descriuen les realitzacions orals. Sols Badia (1994: 489) diferencia entre les realitzacions oral i escrita de 
les combinacions binàries. 
14 Amb el benentès, com dèiem més amunt, que el clític l’ està relacionat sintàcticament amb un sintagma CD 
determinat femení singular, al qual li correspon la forma pronominal la. 
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podria justificar si es modifiqués aquesta norma ortogràfica. En aquest sentit, ens remetem 

a Solà (2009: 331), que es mostra en desacord amb la norma ―de no apostrofar la paraula la 

(article o pronom) davant una paraula començada en (h)i o (h)u àtones, una norma 

(excepció) que Fabra no va justificar mai‖, i sense la qual la combinació normativa la hi 

esdevindria la forma d‘ús generalitzat l’hi.  

Pel que fa a la reducció de li ho a l’hi de l‘exemple (7b), Mascaró (1986: 140),16 tal com 

indica Bonet (2002: 963), interpreta aquesta reducció com a fruit de la substitució del clític 

neutre ho per l‘acusatiu masculí singular el o l. A més, el clític datiu singular li canvia a hi, 

com ocorre en les combinacions normatives de datiu singular amb acusatiu (4a-d).  

2.2.2. Combinacions binàries que es realitzen [(ə)lzi]/els hi17 

El segon dels usos simplificats que resumim és la realització [(ə)lzi], en la llengua oral, i els 

hi, en la llengua escrita, de les combinacions següents: datiu singular amb acusatiu femení 

plural (8a), datiu plural amb acusatiu (8b-e), i, finalment, datiu plural amb clític neutre (8f). 

Els exemples que segueixen il·lustren aquests fenòmens. 

 (8)  a. Llegirem aquestes novel·les al nen.   *Els hi llegirem. / Les hi llegirem. 

       b. Llegirem la novel·la a les nenes.  *Els hi llegirem. / Els la llegirem. 

       c. Llegirem el llibre als nens.   *Els hi llegirem. / Els el llegirem. 

       d. Llegirem les novel·les als nens.   *Els hi llegirem. / Els les llegirem. 

       e. Llegirem els llibres a les nenes.  *Els hi llegirem. / Els els llegirem. 

       f. He aconsellat als nuvis que comprin la casa. *Els hi he aconsellat. /Els ho he aconsellat.  

Diversos estudiosos han coincidit a justificar els fenòmens que acabem de veure mitjançant 

l‘anàlisi dels processos morfològics que pateixen les bases morfèmiques dels pronoms 

clítics. Per una banda, Colomina (2002: 575) exposa que 

En molts parlars de Catalunya i de les Balears el pronom de tercera persona de datiu plural ha 

adoptat una –i per analogia amb el datiu singular li. D‘aquesta manera s‘aconsegueix evitar la 

                                                                                                                                                                          
15 Recordem que la norma que regeix l‘apostrofació dels pronoms clítics és la mateixa que la norma 
ortogràfica dels articles definits: s‘apostrofa l‘article davant vocal (precedida o no per h), però no s‘apostrofa 
l‘article femení la, davant de i/u o hi/hu àtones (IEC s.d.: 385-386). 
16 De fet, Fabra (Mir i Solà 2010: 260) ja havia comentat aquesta reducció en una de les seves Converses 
filològiques. 
17 Escrivim la vocal neutre d‘aquesta realització oral entre parèntesi perquè els clítics tenen una forma bàsica 
asil·làbica (IEC s.d.: 133), com explicarem al final d‘aquest capítol.  
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duplicitat de funcions dels pronoms els (acusatiu i datiu). Així, com a acusatius de tercera persona 

empren el i els (i femenins la i les), i com a datius li i elzi.18 

D‘altra banda, Bonet (2002: 959) sintetitza els fenòmens anteriors com segueix: 

La forma [(ə)lzi] admet, però, una interpretació alternativa, defensada primer per Viaplana (1980) i, 

posteriorment, per Mascaró (1986: cap. 6), entre altres, que permet entendre millor la realització de 

les combinacions de tercera persona en la majoria de varietats no valencianes. Segons aquesta 

interpretació, /l/ és el morf de tercera persona (tant per al datiu com per a l‘acusatiu), /z/ és el morf 

usual de plural i /i/ és el morf de datiu. 

Aquesta interpretació dóna compta no sols de les combinacions amb el datiu plural els (8b-

f), sinó també de la combinació del datiu singular li amb l‘acusatiu femení plural les (8a). Per 

tant, el punt coincident de totes les combinacions que es realitzen [(ə)lzi]/els hi és que 

conflueixen els trets morfològics de a) tercera persona, b) datiu i c) plural. Per acabar, 

Bonet (2002: 945, 954) apunta que els pronoms clítics són ―formes fonològicament 

asil·làbiques‖: consegüentment, la vocal e ([ə]) és una vocal inserida. 

2.2.3. Combinacions binàries que es realitzen [ni]/n’hi 

La tercera realització observada en l‘ús real d‘algunes combinacions binàries de pronoms 

clítics de tercera persona és [ni], en la llengua oral, i n’hi, en la llengua escrita, en lloc de la 

forma normativa li’n, formada pel datiu singular li en combinació amb el clític partitiu en. 

Vegem-ho.  

 (9) Comprarem tres contes a l’Anna. *N’hi comprarem tres. / Li’n comprarem tres. 

Badia (1994: 492) estableix un paral·lelisme entre el canvi que es produeix a (9) en la forma 

simplificada i el que es dóna en la combinació normativa de datiu singular (li) amb acusatiu 

(el/la/els/les): és a dir, el datiu li és reemplaçat per hi i s‘inverteix l‘ordre canònic.19  Per tant, 

a (9) el datiu li pren la forma hi i es posposa al partitiu en, essent n’hi la forma resultant.  

                                                           
18 Badia (1994:465), ja s‘havia referit a l‘ús de [(ə)lzi] a fi de diferenciar entre els pronoms els datiu i acusatiu. 
19 Aquesta analogia també la va recollir Fabra (1933[2006]: 55, 1956[2007]: 69). 
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2.2.4. Combinacions binàries que es realitzen [(ə)lz(ə)ni]/els n’hi  

La darrera realització és [(ə)lz(ə)ni], en la llengua oral, i els n‘hi, en la llengua escrita, en lloc 

de la forma normativa els en, combinació constituïda pel datiu plural els i el clític partitiu en.20 

Vegem-ho en l‘exemple següent.  

 (10)  Regalarem contes als nens.   *Els n’hi regalarem. / Els en regalarem. 

Seguint Bonet (2002: 969), la forma no normativa de (10) consta del morf de tercera 

persona /l/, el morf de plural /s/ i el morf de datiu /i/ que apareix després del clític 

partitiu en. Les dues vocals [(ə)] de la realització [(ə)lz(ə)ni] són vocals inserides 

fonològicament.  

 

Als capítols 2.1 i 2.2 hem desgranat, d‘una banda, les combinacions binàries normatives de 

pronoms de tercera persona objecte de la nostra anàlisi i, de l‘altra, les seves realitzacions en 

l‘ús real, a partir de les descripcions d‘alguns lingüistes de referència. Abans de continuar 

amb el marc teòric, tot seguit presentem de forma esquemàtica en el Quadre I les formes 

binàries detallades anteriorment. Cal advertir que hem eliminat les combinacions l’hi 

(acusatiu masculí singular amb datiu singular) i els hi (acusatiu masculí plural amb datiu 

singular), atès que no presenten cap fenomen anòmal. 

  

                                                           
20 La realització [(ə)lz(ə)ni] /els n’hi en lloc de els en es recull en gairebé tots els treballs consultats. Per 
exemple, trobem aquesta realització en els treballs de Fabra (1933[2006]: 56, 1956[2007]: 69), Mascaró (1986: 
140), Ruaix (1998: 115) i Bonet (2002: 969). Aquesta última lingüista també descriu alguns usos en altres 

varietats del territori lingüístic català: ([(ə)lzin] en rossellonès, [(ə)nzi] al Baix Camp, [ni] en part del català 

nord-occidental, a la Ribera d‘Ebre i a Mallorca i, finament, [nilizi] en alguerès. En canvi, Badia (1994: 489) 

inclou la forma els en entre el grup de combinacions normatives que es realitzen [əlzi]/els hi i no pas 

[(ə)lz(ə)ni]. 
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Quadre I. Formes normatives i simplificades de les combinacions de pronoms de tercera 

persona 

ESQUEMA DE 

COMBINACIONS 

COMBINACIONS 

NORMATIVES 

SIMPLIFICACIONS EN  L’ÚS REAL 

Llengua escrita Llengua oral 

CI sing. + CD21    

li + la la hi l‘hi [li] 

li + les les hi els hi [(ə)lzi] 

CI pl. + CD    

els + la els la els hi [(ə)lzi] 

els + el els  el els hi [(ə)lzi] 

els + les els  les els hi [(ə)lzi] 

els + els els  els els hi [(ə)lzi] 

CI + CD neutre    

li + ho li ho l‘hi [li] 

els + ho els ho els hi [(ə)lzi] 

CI + CD partitiu    

li + en li‘n n‘hi [ni] 

els + en els en els n‘hi [(ə)lz(ə)ni] 

 

  

                                                           
21 Recordem que, en aquest grup combinatori, el clític datiu singular li se substitueix per hi i es canvia l‘ordre 
canònic. 
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2.3. Criteris lingüístics dels mitjans de comunicació  

D‘entre el ventall de mitjans de comunicació en llengua catalana existents, n‘hem 

seleccionat cinc que disposen de llibre d‘estil, és a dir, que, com a mínim, han establert 

criteris lingüístics que, a priori, haurien de posar en pràctica els periodistes que hi treballen. 

El fet d‘escollir mitjans de comunicació que regeixen els usos lingüístics a partir de criteris 

concrets, ens permet de dibuixar-ne els perfils i fugir d‘una major arbitrarietat.  

Els mitjans seleccionats són: el diari El Periódico (edició en català), el diari La Vanguardia 

(edició en català), el diari digital Vilaweb, i Catalunya Ràdio i TV3 (Corporació Catalana de 

Mitjans Audiovisuals). Tot seguit resumim les justificacions i els criteris lingüístics que més 

ens interessen dels respectius llibres d‘estil. 

2.3.1. El Periódico 

El Periódico disposa d‘un llibre d‘estil publicat l‘any 2002.22 En el pròleg (Llibre d’estil El 

Periódico 2002: 7-9) s‘adverteix que els criteris lingüístics són ―respectuosos amb la 

normativa lingüística vigent‖, però que sovint s‘han hagut de prendre decisions gramaticals 

al marge d‘aquesta, a fi de ―reflectir els usos habituals de la comunitat a què s‘adreça‖.  

Pel que fa a les formes pronominals que ens ocupen, al Llibre d’estil El Periódico (2002: 

284), s‘estableix que s‘usin les combinacions normatives vigents excepte en dos casos:  

 l’hi en lloc de li ho i la hi; 

 n’hi en lloc de li’n.  

2.3.2. La Vanguardia 

La Vanguardia disposa d‘un llibre d‘estil d‘ús intern, és a dir, només consultable pels 

redactors del diari. En Magí Camps, redactor en cap d‘edició d‘aquest diari, ens hi ha 

permès l‘accés.23  

En referència a les combinacions binàries de pronoms clítics de tercera persona, s‘estableix 

que s‘apliqui la normativa vigent, exceptuant els casos següents: 

                                                           
22 Ricard Fité, codirector del llibre d‘estil i responsable lingüístic de l‘edició en català d‘aquest diari, ens ha 
anunciat que s‘han produït força canvis des de la publicació del llibre d‘estil, especialment lèxics, però que 
l‘apartat dels pronoms clítics no ha sofert cap modificació. Podeu contrastar la informació a 
rfite@elperiodico.com . 
23 Podeu sol·licitar aquesta informació a redaccion@lavanguardia.es  

mailto:rfite@elperiodico.com
mailto:redaccion@lavanguardia.es
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 l’hi en lloc de li ho i la hi;24 

 els hi en lloc de els el, els la, els els, els les; 

 n’hi en lloc de li’n. 

2.3.3. Vilaweb 

Vilaweb, diari digital que neix el 1997, és un dels mitjans digitals en català més visitats a 

Internet.25 A la introducció del seu llibre d‘estil,26 es manifesta que els criteris lingüístics se 

cenyeixen a les orientacions normatives fabrianes, amb la voluntat de ―bastir una llengua 

estàndard nacional, no pas regional, apta per a tot el domini lingüístic‖. No obstant això, el 

propòsit del manual és recordar aquells aspectes ―especialment vulnerables o confusos‖. 

Així mateix, es defensa l‘ús de la llengua genuïna, a fi de perpetuar-la i ―recuperar-la tant 

com calgui i convingui‖ (Llibre d’estil Vilaweb 2006: 5-6, cap. I).  

En conseqüència, es defensa usar, en la llengua estàndard, el sistema combinatori de 

pronoms clítics proposat per la normativa vigent, el qual es considera que és ―massa sòlid‖ 

i que realitza ―una funció de cohesió dialectal‖. En aquest sentit, es consideren preferents 

les formes binàries l’hi, la hi, els hi i les hi ―és a dir, la combinació del clític datiu singular li 

amb l‘acusatiu―, que són les formes pròpies dels dialectes oriental i nord-occidental, i es 

dóna vigència a les formes binàries li’l, li la, li’ls i li les en els dialectes sud-occidentals; es 

recomana, però, no barrejar els dos sistemes (Llibre d’estil Vilaweb 2006: 52, cap. VIII.C.i.5). 

Al Llibre d’estil Vilaweb, doncs, es descarta cap tipus de simplificació de les combinacions 

binàries normatives de pronoms de tercera persona. 

2.3.4. Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals 

L‘ésAdir és el portal lingüístic de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals (CCMA), 

portal en què es pot consultar el seu llibre d‘estil.27 En el manual d‘ús del llibre d‘estil de la 

                                                           
24 Pel que fa a la reducció de la hi a l’hi, per bé que l‘exemple que dóna el llibre d‘estil és L’hi va dur (La va dur a 
casa), construcció en què el clític hi substitueix el complement adverbial a casa, interpretem que en el cas 
d‘emprar la forma pronominal que combina l‘acusatiu femení singular (la) amb el datiu singular (li) ―és a dir, 
també la combinació la hi―, se simplificaria a l’hi. 
25 Es poden consultar les dades al web de l‘OJDinteractiva (http://www.ojdinteractiva.es/mitjans-digitals-en-
catala ), divisió que audita el tràfic censal dels mitjans en línia d‘Espanya . L‘abril del 2015 Vilaweb va ocupar 
el tercer lloc en la taula de diaris digitals en català. 
26 El Llibre d’estil de Vilaweb es va publicar l‘any 2006. Vegeu 
http://10anys.vilaweb.cat/llibreestil/pdf/Llibreestil-v1.pdf . Val a dir que quan vàrem consultar el llibre 
d‘estil al març del 2015 la pàgina estava activa, però en consultar-la a l‘octubre ja no s‘hi podia accedir. 
27 Al manual d‘ús del llibre d‘estil, s‘hi accedeix des del portal lingüístic ésAdir. Vegeu: http://esadir.cat/ 

http://www.ojdinteractiva.es/mitjans-digitals-en-catala
http://www.ojdinteractiva.es/mitjans-digitals-en-catala
http://10anys.vilaweb.cat/llibreestil/pdf/Llibreestil-v1.pdf
http://esadir.cat/
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CCMA, s‘informa que els criteris establerts es basen en la normativa lingüística vigent, per 

bé que s‘han hagut de recolzar en altres obres de referència, sovint per mirar de resoldre 

qüestions més controvertides o no fixades per la normativa o els diccionaris (cap. 2.4.1.1).28 

Finalment, es manifesta que els mitjans de la CCMA es comprometen a contribuir a la 

normalització i consolidació dels estàndards oral i escrit de la llengua catalana, en el qual es 

tindran en compte les diverses varietats de la llengua (cap. 2.4.2.1). 

Pel que fa als criteris lingüístics sobre les combinacions binàries de pronoms clítics, es fa 

notar que, en l‘ús oral real, sovint es troben formes que s‘allunyen de les combinacions 

normatives. En aquest sentit, s‘adverteix que algunes de les formes pronominals 

proposades, que es basen en el català central, poden ser diferents de les normatives. D‘altra 

banda, el criteri d‘acceptabilitat de les formes pronominals distingeix diferents contextos 

d‘ús, que es concreten en usos formals, usos col·loquials i usos col·loquials informals. Això 

no obstant, a l‘ésAdir es recomanen en qualsevol context d‘ús les reduccions següents:  

 l’hi en lloc de li ho i la hi;  

 els hi en lloc de els el, els la, els els, els les i els ho;  

 n’hi en lloc de li’n. 

Cal remarcar el fet que al llibre d‘estil es comenta que considerar acceptables aquestes 

simplificacions ―no vol dir que bandegem la solució normativa corresponent‖,29  és a dir, és 

decisió dels periodistes usar les formes normatives o les simplificacions recomanades. 

 

A tall de resum, presentem en el Quadre II els criteris lingüístics sobre les combinacions 

pronominals que s‘estableixen en els llibres d‘estil dels cinc mitjans de comunicació triats. 

Com ja hem fet en el Quadre I, hem eliminat les combinacions l’hi (acusatiu masculí 

singular amb datiu singular) i els hi (acusatiu masculí plural amb datiu singular), atès que no 

presenten cap fenomen anòmal. D‘altra banda, utilitzem el símbol buit (ø) en els casos en 

què no s‘especifica cap criteri.30 

                                                           
28 Les fonts que han emprat els lingüistes d‘ésAdir per establir els criteris lingüístics en referència a les 
combinacions pronominals són: la Gramàtica del Català Contemporani (Solà et al. 2002: M3 i M10) i la Proposta per 
a un estàndard oral de la llengua catalana (IEC 1992). 
29 Vegeu http://esadir.cat/entrades/fitxa/id/1494  
30 Cal fer notar que el fet que no s‘especifiqui cap criteri lingüístic en alguns dels grups pronominals ens fa 
pensar que se segueixen les formes normatives, atès que, en els llibres d‘estil sempre es recullen els fenòmens 
que s‘allunyen de la normativa. 

http://esadir.cat/entrades/fitxa/id/1494
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Quadre II. Criteris lingüístics dels mitjans de comunicació 

COMBINACIONS 

NORMATIVES 
El Periódico  La Vanguardia Vilaweb CCMA 

CI sing. + CD     

la hi l‘hi  l‘hi la hi  
l‘hi (tots els 

contextos) 

les hi les hi les hi les hi  ø 

CI pl. + CD     

els la, els el, els les, els els 
els la, els el, els 

les, els els 
els hi 

els la, els el, els 

les, els els 

els hi (tots els 

contextos) 

CI + CD neutre     

li ho l‘hi  l‘hi li ho 
l‘hi (tots els 

contextos) 

els ho els ho els ho els ho 
els hi (tots els 

contextos) 

CI + CD partitiu     

li‘n n‘hi  n‘hi li‘n 
n‘hi (tots els 

contextos) 

els en els en els en els en ø 
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2.4. Criteris lingüístics de les editorials 

Les editorials Columna Edicions, Edicions 62, Edicions La Campana, Editorial Empúries, 

Editorial Meteora, Editorial Planeta, Edicions Proa, Penguin Random House Grupo 

Editorial i Rosa dels Vents són les que han publicat les obres literàries que hem seleccionat 

per al present estudi. Per tal d‘analitzar adequadament les dades recollides, hem tingut en 

compte si les editorials guien les produccions dels escriptors abans de ser publicades.  

Hem consultat aquesta qüestió a Imma Falcó (correctora de La Campana), Antoni Vallès 

(redactor d‘Edicions 62) i Antònia Carré-Pons (autora del llibre triat de l‘Editorial 

Meteora),31 els quals ens han comunicat que les respectives editorials deixen plena llibertat 

als autors i als traductors pel que fa a l‘ús de les combinacions binàries que ara ens ocupen. 

Ara bé, d‘una banda, Imma Falcó concreta que demanen als escriptors que mantinguin 

certa coherència al llarg de l‘obra, i que admetrien la combinació de formes normatives i 

simplificacions d‘una mateixa combinació binària en el cas justificat d‘un fragment amb un 

registre més informal, com per exemple en un diàleg. D‘altra banda, Antoni Vallès i 

Antònia Carré-Pons apunten que la tendència és apropar-se als usos més estesos. 

Pel que fa a Penguin Random House Grupo Editorial, Anna Prieto, directora del 

departament de redacció, ens ha informat que segueixen els criteris de la CCMA ―els quals 

hem resumit al capítol 2.3.4.32 

  

                                                           
31 Els segells Editorial Empúries, Editorial Planeta, Editorial Proa, Columna Edicions i Edicions 62 formen 
part del Grup 62; Antoni Vallès ens ha assegurat que tots aquestes editorials segueixen els mateixos criteris. 
D‘altra banda, ens cal esmentar que, després d‘uns quants intents fallits per contactar amb l‘Editorial Meteora, 
vàrem traslladar la consulta a Antònia Carré-Pons. 
32 L‘editorial Rosa dels Vents també segueix els criteris de la CCMA, atès que és un segell de Penguin 
Random House Grupo Editorial.  
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3. Marc descriptiu  

Un cop detallada la part teòrica, ens endinsem en la secció descriptiva. Com dèiem, un dels 

objectes d‘estudi del nostre treball és analitzar l‘ús que fan de certes combinacions binàries 

de pronoms clítics de tercera persona professionals dels mitjans de comunicació orals i 

escrits, d‘una banda, i autors i traductors de la literatura catalana actual, de l‘altra. Així 

doncs, aquest capítol se centra en la descripció dels usos observats en una mostra 

representativa d‘ambdós àmbits.  

3.1. Usos reals en els mitjans de comunicació 

Els resultats de la recerca de dades en els mitjans no ha estat tant fructuós com en la 

literatura catalana actual, tot i que hem procurat analitzar-ne un corpus prou significatiu. En 

concret, hem analitzat el següent nombre d‘articles periodístics: 234 d‘El Periódico, 348 de 

La Vanguardia i 224 de Vilaweb, aproximadament. Per altra banda, hem examinat al voltant 

de 3.600 minuts de programes radiofònics (Catalunya Ràdio) i uns 1.700 minuts de 

programes televisius (TV3). No obstant això, hem trobat poc més de setanta fragments en 

què s‘usen combinacions binàries de pronoms de tercera persona no reflexius, els quals 

contenen formes normatives o simplificades.  

Tenint en compte que per al present estudi hem seleccionat mitjans de comunicació que 

disposen de llibre d‘estil, en aquest capítol basem l‘anàlisi de les dades recollides en els 

paràmetres lingüístics que s‘estableixen en els respectius llibres d‘estil. Ara bé, per a l‘anàlisi 

comparativa (vegeu capítol 4), les examinarem des del vessant dels usos reals descrits al 

capítol 2.2.    

Abans d‘exposar els resultats obtinguts, presentem les dades recollides dels mitjans de 

comunicació en el Quadre III, en què es reflecteixen els usos dels periodistes. A fi de 

facilitar-ne la visualització, utilitzem les lletres següents: 

 N, quan els periodistes usen la forma normativa; 

 S, quan els periodistes usen la forma simplificada; 

 N/S, quan els periodistes alternen la forma normativa i la simplificada. 

Al final del quadre, hem inclòs una fila per a ―altres casos‖ que comentarem en nota a peu 

de pàgina. 
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Quadre III. Combinacions pronominals i simplificacions utilitzades als mitjans de comunicació 

 

MITJANS ESCRITS MITJANS ORALS 

(EP)33 El 

Periódico 

(LV) La 

Vanguardia 

(VIL) 

Vilaweb 

(CCMA) 

Catalunya Ràdio i 

TV3 

CI sing. + CD 
la hi > l’hi   N  

les hi > els hi     

CI pl. + CD 

els el > els hi N    

els la > els hi N S  S 

els els > els hi     

els les > els hi     

CI + CD 

neutre 

li ho > l’hi S S N/S N/S 

els ho > els hi N N N/S N/S 

CI + CD 

partitiu 

li’n > n’hi S S N  

els en > els n’hi N  N N 

Altres casos34   *els hi (els) *els hi (els) *els hi (els) 

                                                           
33 Hem emprat les abreviatures que veieu entre parèntesis a fi de facilitar la remissió als exemples dels mitjans de 
comunicació que trobareu als annexos 1A i 1B. Així doncs, quan diem LV(21-22) ens referim als exemples 21 i 22 
recollits en la taula corresponent a La Vanguardia de l‘annex. 
34 Aquests dos casos no s‘ajusten als paràmetres del nostre objecte d‘anàlisi, atès que es tracta de la realització els hi 
del clític datiu plural els, però creiem que paga la pena comentar-los aquí. El cas és que hem localitzat l‘ús d‘aquesta 
realització en articles periodístics (LV21-22; VIL14) i als mitjans orals analitzats (CCMA22-25) (vegeu annexos 1A i 
1B, respectivament) . Pel que fa al primer cas, en els llibres d‘estil de La Vanguardia  i Vilaweb no es recomana aquesta 
realització; per tant, cal interpretar que s‘hauria d‘haver emprat la forma normativa els en els exemples trobats. En 
referència al segon, l‘ésAdir sí que recull ―l‘ús d‘els hi amb valor d‘els datiu‖: en concret, recomana usar els en contextos 
formals i en els subtítols, però els hi en contextos col·loquials i col·loquials marcadament informals (vegeu 
http://esadir.cat/entrades/fitxa/id/1494 ). Ara bé, s‘han localitzat dos exemples d‘ús en el transcurs d‘una entrevista 
(CCMA18 i CCMA21) i dos exemples d‘ús en la reproducció de dos textos prèviament elaborats (CCMA19-20). 
 

http://esadir.cat/entrades/fitxa/id/1494
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Si comparem les dades del Quadre III amb les dels criteris lingüístics dels mitjans de 

comunicació sintetitzats al Quadre II (vegeu capítol 2.3), observem que no totes les 

actuacions dels periodistes analitzats s‘ajusten a les recomanacions establertes en els llibres 

d‘estil dels mitjans de comunicació en què treballen. Si bé els periodistes d‘El Periódico, La 

Vanguardia, Catalunya Ràdio i TV3 s‘hi cenyeixen, els de Vilaweb, no.  

Comencem analitzant els casos en què es combinen formes normatives i formes 

simplificades d‘altres combinacions normatives d‘acord a com s‘estableix en els llibres 

d‘estil corresponents. Aquest és el cas dels usos observats en El Periódico i La Vanguardia. 

En efecte, en els articles d‘El Periódico hem trobat exemples de combinacions binàries 

normatives de pronoms de tercera persona no reflexius que el llibre d‘estil recomana 

d‘emprar, com és el cas de les formes normatives els la (EP2-3), els el (EP4), els ho (EP9) i els 

en (EP12). D‘altra banda, el llibre d‘estil d‘El Periódico aconsella simplificar altres  

combinacions normatives, fet que hem pogut constatar: per exemple, li ho es realitza l’hi 

(EP5-8), i li’n es canvia per n’hi (EP10-11).35   

Pel que fa a La Vanguardia, les dades recollides també reflecteixen el seguiment dels 

paràmetres lingüístics del respectiu llibre d‘estil per part dels seus periodistes. Per una 

banda, s‘usa la forma normativa els ho (LV14-16); per altra banda, se simplifica la forma 

normativa els la a els hi (LV4), li ho a l’hi (LV5-13) i li’n a n’hi (LV17-20).36 

Per contra, els periodistes de Catalunya Ràdio i TV3 a vegades usen formes normatives, 

d‘altres n‘usen de simplificades i d‘altres alternen l‘ús de formes normatives amb formes 

simplificades d‘una mateixa combinació binària. Com dèiem abans, aquest perfil també 

s‘ajusta al criteris de l‘ésAdir, el llibre d‘estil de la CCMA. Vegem-ho. 

Efectivament, a l‘ésAdir s‘accepta l‘ús d‘algunes simplificacions per bé que es dóna opció a 

emprar les corresponents formes normatives (vegeu capítol 2.3.4). Aquest fet es fa palès en 

els exemples d‘alternança trobats en la nostra recerca. En aquest sentit, hi ha fragments en 

què s‘usen les combinacions normatives [liu] (CCMA2-7) i [əlzu] (CCMA16-17) i d‘altres 

                                                           
35 No hem esmentat la simplificació l’hi en lloc de la hi ni l‘ús de la combinació normativa les hi perquè no 
n‘hem trobat cap exemple (vegeu Quadre III i Annex 1A). 
36 En la recerca dels articles de La Vanguardia, tampoc hem trobat exemples d‘ús de la forma normativa les hi i 
els en ni de la simplificació l’hi en lloc de la forma normativa la hi (vegeu Quadre III i Annex 1A). 
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en què s‘usen les respectives simplificacions: [li] (CCMA8-15) i [əlzi] (CCMA18).37  D‘altra 

banda, hem trobat un fragment en què s‘usa la simplificació [əlzi] en lloc de la forma 

normativa [əlzlə] (CCMA1), realització que es recomana al llibre d‘estil. Finalment, hem 

localitzat l‘ús d‘una combinació normativa que no s‘aconsella de simplificar: la forma 

binària [əlzən] (CCMA19-20).38 

Quant als usos a Vilaweb, les dades compilades ens revelen que hi ha periodistes que 

simplifiquen combinacions normatives que, a priori, no es recomanen en el llibre d‘estil 

(vegeu capítol 2.3.3). Si bé hem localitzat fragments en què s‘usen les formes normatives la 

hi (VIL1), li’n (VIL12), els en (VIL13), li ho (VIL4-6) i els ho (VIL8-10), també hem trobat 

simplificacions de les dues últimes combinacions normatives: és a dir, l’hi (VIL7) i els hi 

(VIL11), respectivament. Així doncs, la lectura d‘aquestes dades és que els periodistes usen 

combinacions normatives en uns casos i en d‘altres alternen formes normatives i les 

respectives simplificacions d‘una mateixa combinació. Per tant, com apuntàvem al 

començament d‘aquest capítol, aquestes dades demostren que no tots els usos dels 

periodistes de Vilaweb s‘ajusten als paràmetres establerts al llibre d‘estil d‘aquest diari.39 

En definitiva, un cop realitzada l‘anàlisi dels usos als mitjans de comunicació triats, a grans 

trets, podem definir tres tipus d‘actuacions:  

 periodistes que combinen l‘ús d‘algunes formes normatives amb l‘ús de formes 

simplificades d‘altres combinacions normatives;  

                                                           
37 Fins i tot, es dóna el cas que un mateix periodista alterna la forma normativa i la simplificada en el transcurs 
d‘una entrevista. Aquest és el cas dels fragments CCMA6 i CCMA11, que formen part del mateix interviu 
(vegeu Annex 1B).  
38 En referència a aquesta combinació normativa, hem descobert una simplificació que no es recull en el 
capítol 2.2.4: en concret, [əlziən]. Vegem-ho en el fragment següent: 

(CCMA21) ――I motius per estar contents no [əlziən] faltaran. Aquí veiem aquesta pista que és més 
gran [...]‖ Agustí Forné. ―Obre la pista de gel de Nadal a l‘Hospitalet‖ (5 min 33 s). Els 
Matins de TV3 (27 novembre 2015), 1 min 55 s – 2 min. 

Al nostre parer, el que ocorre a CCMA21 és que el periodista primer realitza la simplificació els hi que 
correspondria al datiu plural els, i, posteriorment, afegeix el clític partitiu en. És per aquest motiu que la 
realització els hi en / [əlziən]  no apareix en el recull dels estudis dels lingüistes que acabem d‘esmentar. Val a 
dir que, a diferència d‘altres entrevista analitzades, possiblement aquesta no ha comptat amb una elaboració 
prèvia del text oral sinó que s‘ha produït de forma espontània, la qual cosa justificaria la realització que ara 
hem explicat 
39 Ara bé, dèiem que el llibre d‘estil ―a priori‖ no recomana aquestes simplificacions perquè, com apuntàvem 
en la nota 26, Vilaweb ja no permet l‘accés al llibre d‘estil, la qual cosa ens fa pensar que tal vegada pretenguin 
introduir alguna modificació pel que fa al sistema pronominal. 
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 periodistes que en uns casos usen formes normatives i en d‘altres alternen l‘ús de 

formes normatives amb formes simplificades d‘una mateixa combinació binària;  

 periodistes que en uns casos usen formes normatives, en d‘altres simplificades i en 

d‘altres alternen (és a dir, en fan un ús vacil·lant).  

3.2. Usos reals en la literatura catalana actual 

A diferència de la recerca en els mitjans de comunicació, els resultats obtinguts de les fonts 

documentals seleccionades ha estat quantitativament elevat. Hem localitzat gairebé 470 

combinacions binàries de pronoms de tercera persona no reflexius en les catorze novel·les 

triades, la qual cosa ens permet de realitzar una anàlisi més sòlida.  

Tenint en compte que la majoria de les editorials que han publicat aquestes novel·les no 

disposen de llibre d‘estil (vegeu capítol 2.4), basarem la nostra anàlisi en els usos reals 

descrits al capítol 2.2.  

Abans d‘entrar en els detalls, tot seguit presentem un quadre resum de les dades recollides, 

en què es poden observar els usos dels autors o els traductors. A fi de visualitzar de forma 

clara els resultats obtinguts, hem fet ús de les lletres següents: 

 N, quan l‘escriptor usa la forma normativa; 

 S, quan l‘escriptor usa la forma simplificada; 

 N/S, quan l‘escriptor alterna la forma normativa i la simplificada. 

A més, utilitzem S quan els exemples de simplificacions trobats contenen combinacions 

binàries amb un clític que no fa la funció de CD, les quals no analitzem en aquest estudi 

però que ens ajuden a donar compte d‘algunes simplificacions concretes ―com mostrarem 

més endavant. L‘esquema d‘aquestes combinacions el trobem a la columna dreta del 

Quadre IV, així com ―altres casos‖ que comentarem al final de la descripció posterior, 

sempre en nota a peu de pàgina. 
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Quadre IV. Combinacions pronominals i simplificacions utilitzades pels escriptors 

AUTORS I 

TRADUCTORS 

CI sing. + CD CI pl. + CD CI + CD neutre CI + CD partitiu Altres casos 

la hi > 

l’hi 

les hi > 

els hi 

els el > 

els hi 

els la > 

els hi 

els els > 

els hi 

els les > 

els hi 

li ho > 

l’hi 

els ho > 

els hi 

li’n > 

n’hi 

els en  > 

els n’hi 
 

(BAR) Barbal (2005) S N     N/S N N  *l‘hi (li) 

(BOS) Bosch (2015) S N  N   S N N/S N 
*n‘hi (li‘n: 

CI+CN/CRV) 

(CAB) Cabré (2011) N   N N  N N N   

(CARP) Carré-Pons (2014) S N     S N S   

(CAR) Carreras (2015) S N     S N  N 
*l‘hi (la hi: CD+CC) 

*l‘hi (li) 

(CUS) Cussà (2010) S N     S N S  
*n‘hi (li‘n: 

CI+CRV/CN) 

(ELH) El Hachmi (2008) N N   N  N N S   

(GIL) Gil (2015) S N  N   S N N   

(NiM) Nolla i Mas (2015) S N     S N S   

(PAM) Pàmies (2013) S S N S   S N/S N/S  
*n‘hi (li‘n: 

CI+CN/Subj.) 

(PER) Pera (2007) S  N N   S N N/S  *n‘hi (li‘n: CI+CN) 

(PUI) Puig (2013) N N    N N/S N N   

(SOL) Solanes (2012) S N N   S S N N/S   

(VID) Vidal (2015) S   N  N S N S  *n‘hi (li) 
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Com veiem en el Quadre IV, cenyir-se a les combinacions pronominals normatives que ens 

ocupen no és la tendència més generalitzada, sinó la que atreu menys partidaris. Jaume 

Cabré (2011) és l‘únic escriptor que ha usat exclusivament formes binàries normatives, tant 

en la veu del narrador com en els diàlegs. 

Per contra, combinar algunes formes binàries normatives amb d‘altres que se simplifiquen 

és l‘actuació més estesa. En concret, s‘observa un ús majoritari de les formes no normatives 

que es realitzen l’hi (capítol 2.2.1) i n’hi (capítol 2.2.3) i un ús menor de les que es realitzen 

els hi (capítol 2.2.2). L‘ús d‘aquestes simplificacions es combina amb l‘ús de formes 

normatives, com ara els la i els el (datiu plural amb acusatiu), o els ho (datiu plural amb clític 

neutre), per exemple. S‘han detectat, però, criteris desiguals a l‘hora de combinar els dos 

tipus de formes (normatives i simplificades), i, per tant, caldrà concretar-los. 

En efecte, observem que onze escriptors dels textos literaris analitzats redueixen 

sistemàticament a l’hi la combinació normativa la hi. En trobem exemples concrets a  

BAR(1-2),40 BOS(1-4), CARP(1-3), CUS(1-4), GIL(1-10), NiM(1), PAM(1-8), PER(1-3), 

SOL(1-6), VID(1-3) i Carreras (2015: 99, 137, 190, 193, 304).41 Per contra, CAB(1-9), 

ELH(1-3) i PUI(1-6) utilitzen la combinació la hi. 

Un cas semblant s‘observa en la reducció a l’hi de la combinació normativa li ho, atès que un 

total de deu escriptors l‘empren: trobem exemples a BOS(12-24), CARP(12-17), CAR(8-

21), CUS(10-22), GIL(20-37), NiM(6-22), PAM(14-31), PER(8), SOL(17-31) i VID(16-30). 

En canvi, CAB(20-34) i ELH(8-19) usen la combinació li ho. D‘altra banda, BAR(6-15) i 

PUI(21-47) alternen li ho i l’hi, actuació que comentarem més endavant. 

                                                           
40 Recordem que hem creat un codi alfanumèric a fi que hom pugui remetre‘s a l‘Annex 1C des dels exemples 
citats. Així doncs, quan diem BAR(1-2) ens referim als exemples 1 i 2 recollits en la taula corresponent a 
Maria Barbal de l‘annex. 
41 Tot i que no hi ha cap exemple en què la combinació la hi (acusatiu femení singular amb datiu singular) se 
simplifiqui l’hi en la novel·la de Carreras, l‘hem inclòs en aquest grup perquè hem trobat aquesta reducció 
(l’hi) en cinc construccions pronominals que combinen el clític acusatiu la amb el clític adverbial hi (vegeu 
Carreras 2015: 99, 137, 190, 193, 304), però no els hem transcrit en el quadre de l‘Annex 1C perquè no 
tractem les combinacions amb clítics adverbials. Per aquest motiu, citem de forma convencional la ubicació 
d‘aquestes construccions pronominals. En fem referència, però, en el Quadre IV. Tenint en compte, doncs, 
l‘ús que fa de la simplificació l’hi en construccions adverbials, entenem que en el supòsit que l‘autor hagués 
hagut d‘utilitzar una combinació amb el clític acusatiu la i el clític datiu hi, també hauria emprat la 
simplificació l’hi. Tot seguit transcrivim un dels exemples de combinació amb el clític adverbial: 

―Abans d‘anar junts a l‘hospital, abans de proposar-li que l’hi acompanyés, l‘Anna Maria havia dit al 
seu marit que [...]‖ (Carreras 2015: 304).  
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En referència a l‘ús de la simplificació els hi,42 n‘hem localitzat exemples en dues de les 

novel·les. D‘una banda, SOL(16) empra els hi en lloc d‘els el. Ara bé, empra les formes 

normatives les hi (SOL12-13), els el (SOL15) i els ho (SOL32), que també se solen reduir a els 

hi. D‘altra banda, Pàmies (2013) usa els hi en lloc de les hi (PAM11) i els la (PAM12), però 

usa la combinació normativa els el (PAM13); a més, vacil·la entre l‘ús de la forma normativa 

els ho i la usual reducció a els hi (PAM32-35)―alternança que també comentarem més avall. 

Quant a l‘ús de la combinació li’n, BAR(17-21), CAB(39-42), GIL(42) i PUI(51) empren la 

forma normativa. Però, CARP(19-20), ELH(24-27), NiM(24-27), VID(34-35) i Cussà (2010: 

115, 231, 234) la redueixen a n’hi.43 D‘altra banda, BOS(28-29), PAM(36-38), SOL(33-37) i 

PER((12); Pera 2007: 63, 213) alternen la forma normativa li’n amb la simplificació n’hi, 44 

fet que ens serveix de pont per donar pas a l‘explicació d‘aquest altre tipus d‘actuació.  

Com dèiem, l‘alternança de li’n amb n’hi és utilitzada per quatre escriptors. Cal remarcar, 

però, que quatre han emprat li’n (en tots els exemples trobats) i n’hi (en gairebé tots els 

exemples) en dues construccions molt concretes: les expressions gramaticalitzades tant se 

li’n dóna (i la seva variant amb el verb fotre) i Déu n’hi do (BOS28-29, PAM35-37, PER12, 

SOL33-37). En aquest punt, creiem oportú afegir un incís. Solà (2009: 331) apunta que en 

la primera expressió és impossible el canvi de li’n per n’hi i que en la segona, tampoc és 

possible la substitució inversa. Tenint en compte, doncs, que aquestes expressions són dos 

casos en certa manera excepcionals, val a dir que, si bé tots els exemples en què els quatre 

escriptors han usat li’n es corresponien amb l‘expressió gramaticalitzada ara esmentada, a 

Bosch (2015), Pàmies (2013) i Solanes (2012) hem trobat altres construccions amb la 

                                                           
42 Recordem que la realització els hi és un dels usos no normatius que s‘empra en la llengua escrita en lloc de 
les combinacions següents: les hi (CD+CI), els la/els el/els les/els els (CI+CD) i els ho (CI+CD neutre). Vegeu el 
capítol 2.2.2 i el Quadre I. 
43 Entre els escriptors que realitzen n’hi en lloc de li’n, hem inclòs també Cussà per la mateixa raó que Carreras 
en el cas anterior (vegeu nota 41). No hem trobat cap exemple que combini el datiu singular li amb el partitiu 
en en què el partitiu realitzi la funció de CD, però hem trobat tres casos en què el clític datiu li es combina 
amb el clític en realitzant altres funcions sintàctiques: en concret, dues construccions en què el clític en fa la 
funció de complement del nom (CN) (Cussà 2010: 231, 234) i una altra en què realitza la funció de 
complement de règim verbal (CRV) (Cussà 2010: 115). Per tant, intuïm que, en el supòsit que l‘autor hagués 
hagut de combinar el clític datiu li amb el clític acusatiu partitiu en, també hauria emprat la forma no 
normativa n’hi. Tot seguit mostrem un dels exemples:  

―[...[ són tantes les coses de què ha de parlar amb tothom [...], que li fa por que se n’hi quedi un 
pilot a la cistella.‖ (Cussà 2010: 234)  

44 En el cas de Pera, tampoc hem trobat exemples que combinin el datiu singular li amb el clític partitiu en 
fent la funció de CD, però n‘hem trobat dos en què el clític en fa la funció de CN. Per això, l‘hem inclòs entre 
els escriptors que alternen la forma normativa li’n i la simplificació n’hi. Per aquest motiu, també, la cita dels 
exemples consta d‘un element amb codi alfanumèric (PER12), el que correspon a la combinació li’n, i dos 
amb la referència convencional (Pera 2007: 63, 213). 
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simplificació n’hi en què no apareix l‘expressió Déu n’hi do. A Solanes (2012) hem localitzat 

dues construccions pronominals en què el clític partitiu en realitza la funció de CD: 

 (SOL34) ―En Julius va omplir els gots, n’hi va donar un a l‘Allan [..]‖  

 (SOL36) ―A en Pern n’hi devia haver passat alguna, perquè no havia dut a terme la transacció que li 

havien encarregat [...]‖  

Però, en els exemples de la reducció n’hi trobats a Bosch (2015: 198, 238) i Pàmies (2013: 

430, 467, 489) el clític en realitza la funció de CN, CRV o Subjecte. No obstant això, al 

nostre parer, aquests exemples donen compte de l‘ús d‘aquesta simplificació per part dels 

dos escriptors en el supòsit que el clític en fes la funció de CD.45 

Finalment, ens resta comentar dues alternances que havíem apuntat més amunt. Ens 

referim a l‘alternança de les formes li ho i l’hi, d‘una banda, i les formes els ho i els hi, de 

l‘altra. Com havíem esmentat, Barbal (2005) i Puig (2013), alternen li ho amb la simplificació 

l’hi. Ara bé, Puig usa la combinació normativa li ho en la veu del narrador (PUI21-33) i, en 

canvi, utilitza la simplificació l’hi en els diàlegs (PUI34-47).46 Vegem-ne dos exemples. 

(PUI23) ―Si l‘Ahmed no volia deixar que en Samuel s‘hi quedés, no li ho podria retreure.‖  

(PUI40) ――Sí, m‘interessa saber què li han explicat i com l’hi ha explicat.‖  

Per contra, Barbal (2005) no fa aquesta distinció: per bé que els fragments en què trobem la 

combinació li ho són tots en context narratiu (BAR6-12), l‘autora empra la simplificació l’hi 

tant en la veu del narrador com en els diàlegs (BAR13-15).47 

                                                           
45 Transcrivim dos fragments en què el clític en no fa la funció de CD. En el primer, la combinació binària 
està formada pel clític datiu li (=a la gent com ell) i el clític en (=això) en funció de subjecte. En el segon, el clític 
en (=de com se sentia) fa la funció de CRV. 

―Quan la gent com ell prometia el que fos era perquè ja ho tenia, i n’hi sobrava.‖ (Pàmies 2013: 
467)  

―Notava que havia posat un peu al paradís i un altre al penya-segat, i li calia compartir-ho, com ho 
estaven fent tots aquells dies i per això n’hi va parlar.‖ (Bosch 2013: 198)  

 
46 Cal esmentar que dels vint-i-tres exemples d‘ús de li ho, n‘hi ha un que és un fragment dialògic: el PUI(22). 
Però, tenint en compte la regularitat dels exemples, ens fa pensar que ha estat fruit d‘un descuit. 
47 En el Quadre IV hem recollit altres casos que no podem deixar d‘esmentar, per bé que no es corresponen 
amb les combinacions que ens ocupen. Ens referim, en concret, a quatre usos erronis de formes pronominals 
poc o gens justificables. BAR(22-23) i CAR(26), usen la combinació l’hi en lloc del clític datiu li, i VID( 36) 
empra n’hi en lloc de li. Reproduïm tres fragments a tall d‘exemple. 
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En resum, un cop analitzades les dades del corpus literari triat, a grans trets, es poden 

dibuixar tres tipus d‘actuacions:  

 escriptors que se cenyeixen als usos normatius;  

 escriptors que combinen l‘ús d‘algunes formes normatives amb l‘ús de formes 

simplificades d‘altres combinacions normatives;  

 escriptors que en uns casos combinen i en d‘altres alternen l‘ús de formes 

normatives amb formes simplificades d‘una mateixa combinació binària (és a dir, en 

fan un ús vacil·lant).  

  

                                                                                                                                                                          
(BAR22) ―La Regina em pregunta què m‘has dit sobre la regla. Jo l’hi dic: res!‖  

(CAR26) ―L‘Oriol li va trencar tres dits d‘una mà, amb un sol gest. L‘altre va xisclar. El va fer callar 
d‘un cop de puny als llavis. Va caure. No sabia què havia de fer. Va pensar que el 
denunciaria. L’hi va dir: «Et denunciaré, et podriràs a la presó»‖  

(VID36) ――La pega és que si jo n’hi demano res a l‘Sposito, o em contestarà de males maneres o 
directament no em dirà res.‖  

En cap dels tres fragments es pot justificar la substitució del datiu singular li per les combinacions binàries l’hi 
(en els dos primers) o n’hi (en el darrer). 
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4. Conclusions: anàlisi comparativa entre els usos normatius i els usos 

reals 

En aquest treball hem comparat els usos normatius amb els usos reals d‘algunes  

combinacions binàries de pronoms de tercera persona no reflexius. En primer lloc, hem 

concretat quines són les formes normatives d‘aquestes combinacions i quines són les 

formes que se simplifiquen d‘una forma recurrent en l‘ús real, a partir dels treballs de 

diferents auctoritas de l‘àmbit lingüístic català. En segon lloc, hem acotat el camp d‘anàlisi a 

les formes binàries, normatives i simplificades, que realitzen els professionals de la llengua 

responsables de l‘extensió, difusió i normalització de la llengua estàndard: en concret, 

periodistes d‘alguns mitjans de comunicació, d‘una banda, i, autors i traductors d‘obres 

literàries, de l‘altra. Per a aquesta anàlisi hem tingut en compte els criteris lingüístics dels 

mitjans i de les editorials. 

Les descripcions que diversos lingüistes de referència han detallat en els seus estudis ens 

han permès de concretar quines són, a priori,  les combinacions pronominals de tercera 

persona que pateixen simplificacions en l‘ús real. Cal tenir present que aquests fenòmens 

lingüístics no són d‘aparició recent, sinó que ja van ser recollits per Fabra (1933[2006], 

1956[2007]).  

En el Quadre I hem fet visible les dades presentades pels lingüistes que descriuen els usos 

reals de les combinacions pronominals que ens han ocupat. Les formes binàries 

susceptibles de reduccions són:  

 la hi i li ho, que es realitzen l’hi / [li];  

 les hi, els el, els la, els els, els les i els ho, que es realitzen els hi / [(ə)lzi];  

 li’n, que es realitza n’hi / [ni];  

 i, finalment, els en, que es realitza els n’hi / [(ə)lz(ə)ni].  

Ara bé, la nostra recerca ens ha permès de concretar si aquests usos reals de les formes 

normatives són o no habituals en els mitjans de comunicació i en la literatura, i quines són 

les simplificacions d‘ús més estès entre alguns dels agents responsables de l‘extensió del 

coneixement lingüístic. Val a dir que som conscients que l‘escrutini de catorze novel·les, 

poc més de 800 articles periodístics i gairebé 5.400 minuts de programes audiovisuals és 

sols una reduïda mostra dels dos àmbits d‘estudi, tenint en compte el nombre total 

d‘escriptors catalans i de mitjans de comunicació en català. No obstant això, creiem que 
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amb el present estudi podem esbossar una primera aproximació als usos reals de les 

combinacions pronominals que hem analitzat en la llengua estàndard dels professionals de 

la llengua amb més repercussió sobre la comunitat catalanoparlant. 

Efectivament, pel que fa als mitjans de comunicació analitzats, els resultats esquematitzats 

al Quadre III mostren que les combinacions li ho i li’n sempre se simplifiquen a l’hi i n’hi, 

respectivament, exceptuant a Vilaweb.48 Per contra, s‘empren les formes normatives els ho i 

els en gairebé sempre. D‘altra banda, s‘observa paritat d‘ús de les formes normatives que 

combinen el datiu plural amb l‘acusatiu (els el, els la, els els, els les) i la simplificació els hi 

corresponent. Malauradament no hem obtingut dades sobre l‘ús de la combinació la hi, 

però, atès que la majoria de periodistes es regeixen pels criteris dels respectius llibres d‘estil, 

hauríem d‘incloure l‘ús generalitzat de la reducció l’hi en lloc de la forma normativa la hi 

―com podem veure al Quadre II.  

Quant als usos en la literatura catalana actual, un cop analitzades les dades recollides 

constatem certa manca de consens entre el col·lectiu d‘escriptors en l‘ús de les 

combinacions pronominals que ens ocupen. Ara bé, es detecten dues pràctiques recurrents. 

D‘una banda, se simplifiquen sistemàticament les combinacions la hi i li ho a l’hi quasi 

sempre. D‘altra banda, són molt pocs els casos en què s‘usa la realització els hi; a més, els 

escriptors que l‘usen no ho fan en totes les combinacions normatives que es descriuen en el 

capítol 2.2.2. Finalment, hi ha gairebé tants escriptors que usen la combinació normativa 

li’n com escriptors que usen la simplificació n’hi o que alternen ambdues formes. I, pel que 

fa a els en, dos dels escriptors empren la forma normativa. 

Així doncs, destaquem que hi ha periodistes i escriptors que no solen utilitzar algunes de les 

simplificacions descrites pels lingüistes de referència. En concret ens referim a la realització 

els hi / [(ə)lzi] en lloc de les combinacions normatives les hi, els el, els la, els els, els les i els ho, 

d‘una banda, i a la realització els n’hi / [(ə)lz(ə)ni] en lloc de la forma normativa els en. Per 

contra, l‘anàlisi del corpus de dades textuals i orals ens permet concretar dues tendències 

generalitzades: 

 la simplificació de la hi i li ho a l’hi; 

 la simplificació de li’n a n’hi. 

                                                           
48 Recordem que, a Vilaweb, hem trobat exemples d‘ús de les combinacions normatives li’n i li ho (vegeu 
capítol 3.1). 
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Cal fer notar, però, que la freqüència d‘aparició de les combinacions normatives les hi, els el, 

els la, els els, els les, els ho i els en és molt inferior que la de les combinacions normatives la hi, li 

ho i li’n, la qual cosa ens planteja un dubte: si la freqüència de les primeres fos equiparable a 

la de les segones, s‘estendria l‘ús generalitzat, també, de les respectives formes simplificades 

de les primeres? Perquè, com vèiem al començament d‘aquest capítol, els lingüistes de 

referència reflecteixen l‘ús de les formes simplificades els hi i els n’hi en gran part del territori 

català ―així com ocorre amb les simplificacions l’hi i n’hi. 

En aquest punt, ens sembla oportú recuperar les paraules de Magí Camps, redactor en cap 

d'edició i responsable lingüístic del diari La Vanguardia, i Ricard Fité, coordinador lingüístic 

i responsable de l‘edició en català d‘El Periódico de Catalunya, que justifiquen l‘ús de certes 

simplificacions, si més no, en els mitjans de comunicació escrits (vegeu annexos 2A i 2B).49 

Camps (línies 81-82 i 109) justifica la reducció d‘algunes combinacions pronominals 

argumentant que els mitjans de comunicació tenen ―el deure de reflectir una miqueta més el 

parlar actual‖, de ―reflectir el que la gent està fent servir‖. Fité (línies 134-135) apunta cap a 

una doble via: ―hem de ser curiosos [amb la normativa], però, al mateix temps, no podem 

viure al marge de la realitat.‖ És a dir, ambdós recolzen l‘ús de les simplificacions més 

populars, que, tal com recorda Camps (línia 37-38), ―Solà ja ho va defensar en algun dels 

seus articles i altres mitjans com El Periódico i l’Ara ja fan aquesta simplificació‖.  

Pel que fa als criteris lingüístics generalitzats sobre l‘ús de les combinacions normatives i els 

que es posen en pràctica a El Periódico en particular, Fité (línies 76-81) afirma que  

en general, en el gremi nostre de redactors, d‘escriptors, de lingüistes, etcètera, hi havia més consens 

a fer, a reduir la hi i li ho a l’hi que no pas, sobretot en llengua escrita, passar directament a els hi tot 

allò que formalment i lògicament té una marca masculina, femenina. [...] i després a Li donaré diners al 

nen, li’n donaré, que sona... doncs fem n’hi. 

I, efectivament, aquests són els paràmetres que s‘estableixen en el llibre d‘estil d‘El Periódico 

―com hem pogut constatar en els fragments trobats en la nostra cerca―, entre els quals es 

recomana l‘ús de les combinacions normatives els la, els les, els el, els els. Però, Fité (línies 81-

82) ens confirma que aquestes formes normatives ―tampoc surten tant‖, comentari que ens 

remet al dubte que ens plantejàvem més amunt.  

                                                           
49 Als annexos 2A i 2B hem transcrit les entrevistes que vàrem fer a Magí Camps i a Ricard Fité, les quals hem 
numerat a fi que hom s‘hi pugui remetre. Així doncs, referenciem entre parèntesis el número de les línies en 
què es troben transcrites les paraules citades. 
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Les justificacions de Camps i Fité es poden fer extensibles a l‘àmbit literari. Per bé que no 

podem afirmar que hi hagi un criteri unànime, la tendència en el món editorial és apropar-

se als usos més estesos, com han apuntat Antoni Vallès (de Grup 62), Antònia Carré-Pons 

(d‘Edicions Meteora) i Anna Prieto (de Penguin Random House Grupo Editorial),50 i així 

ho verifiquen els resultats de la nostra recerca. 

Ras i curt, els professionals de la llengua dels àmbits periodístic i literari pretenen apropar la 

llengua estàndard als usos més estesos dins el territori català. Uns usos o simplificacions 

que, tal com recorda Camps (línia 105), ―reflecteixen el que ja s‘usava abans‖; uns usos que, 

com dèiem al començament d‘aquest capítol, ja van ser recollits per Fabra a principi del 

segle passat. En aquest sentit, les reflexions de Fité (línies 176-179) no sols abracen aquest 

ús antic a què fèiem referència, sinó també se sumen a les reivindicacions d‘altres lingüistes:  

Hi ha un tipus d‘ús no normatiu que no es pot eradicar. Llavors penses que van passant els anys, 

van passant els anys i la gent d‘un cert nivell, de coneixement, fa un tipus d‘ús, de construcció que 

no està admès per la normativa, penses, potser aquí el que no està bé és la normativa. 

Com és ben sabut, aquesta ha estat la crida del professor Solà (2009: 331), el qual recordava 

les paraules del mestre Fabra: si hi hagués ―una proposta del gramàtic que no aconseguia 

d‘imposar-se s‘havia de retirar.‖ Comptat i debatut, una llengua viva sovint resta subjecta a 

canvis lingüístics inevitables a fi que els seus parlants la sentin seva. 

Abans de cloure el nostre treball, i des de la prudència que demana la nostra posició, 

proposem tres canvis en relació a les combinacions binàries normatives de pronoms de 

tercera persona no reflexius, exceptuant les formes valencianes. 

 Canviar la combinació la hi (acusatiu amb datiu singular) per la forma l’hi.  

Aquest canvi, seguint Solà (2009: 331), restaria subjecte a la modificació de la norma 

ortogràfica d‘apostrofació de l‘article femení la, en el sentit que s‘anul·laria l‘excepció 

d‘apostrofar aquesta article davant de i/hi i u/hu àtones. 

 Canviar la combinació li ho (datiu singular amb clític neutre) per la forma l’hi. 

                                                           
50 Vegeu capítol 2.4. 
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Tal com apunta Bonet (2002: 963), aquest canvi seria similar al que ja ocorre en les 

combinacions normatives de datiu singular amb acusatiu: el clític datiu singular li canviaria a 

hi. D‘altra banda, se substituiria el clític neutre ho per l‘acusatiu masculí singular el o l.  

 Canviar la combinació li’n (datiu singular amb clític partitiu) per la forma n’hi. 

Com en el cas anterior, el datiu li prendria la forma hi i es posposaria al partitiu en. En 

aquest cas, s‘inclouria l‘excepció de l‘expressió gramaticalitzada tant se li’n dóna i les seves 

variants. 

Per acabar, el present estudi ha pretès omplir un buit que pot contribuir parcialment a 

posar sobre la taula la realitat de les pràctiques lingüístiques que s‘estenen, com més va més, 

dins dels dos àmbits escrutats: els mons periodístic i editorial, models lingüístics reals de 

gran part dels catalanoparlants. Tal vegada aquestes són unes pràctiques que no s‘haurien 

de menystenir. Tal vegada la nova versió revisada de la Gramàtica de la llengua catalana de 

l‘Institut d‘Estudis Catalans, d‘imminent publicació, inclogui algun canvi en aquest sentit. 
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6. Annexos 

Annex 1. Buidatge de les dades analitzades 

En aquest annex, presentem les dades compilades dels mitjans de comunicació i de les 

obres literàries que hem seleccionat. Hem cregut oportú annexar el recull de les dades que 

hem emprat per al nostre estudi, a fi que hom s‘hi pugui adreçar en el transcurs de la lectura 

del present treball. A més, creiem que aquest petit corpus podria ser útil per a posteriors 

estudis. Com dèiem en la introducció, la recollida de dades s‘ha fet de forma manual. En 

aquest sentit, val a dir que hem procurat ser rigorosos a l‘hora de realitzar el cribratge de les 

combinacions binàries pronominals que ens han interessat dels textos triats; no obstant 

això, assumim que qualsevol errada o omissió és responsabilitat nostra. Tot seguit, 

explicarem breument com hem estructurat la presentació de les dades. 

Les dades obtingudes als mitjans de comunicació s‘han distribuït entre els annexos 1A i 1B: 

en el primer hi ha tres taules que corresponen als mitjans escrits (El Periódico, La Vanguardia 

i Vilaweb), i en el segon hi ha la que correspon als mitjans orals (Catalunya Ràdio i TV3). 

Cada taula està encapçalada pel nom del mitjà del qual s‘han extret les dades. A fi de 

facilitar la remissió dels exemples citats al llarg del treball, hem fixat una sèrie d‘abreviatures 

a les quals seguiran els nombres successius dels fragments transcrits. Les lletres que hem 

establert per a cada mitjà són: EL (El Periódico), LV (La Vanguardia), VIL (Vilaweb) i CCMA 

(Catalunya Ràdio i TV3). 

A l‘Annex 1C es troben les dades obtingudes de les obres literàries. Aquestes dades s‘han 

distribuït en catorze taules, cadascuna de les quals correspon a una de les novel·les 

seleccionades. Cada taula està encapçalada per la referència bibliogràfica de la font 

documental i conté els fragments de l‘obra on apareixen les combinacions binàries que ens 

ocupen, agrupats pel tipus de funció sintàctica que realitza cada pronom clític de la 

combinació (CI sing. + CD, CI pl. + CD, CI + CD neutre i CI + CD partitiu). L‘ordenació 

de les taules es regeix per l‘ordre alfabètic del primer cognom dels autors. Com apuntàvem 

a l‘inici del present treball, s‘ha fixat un codi alfanumèric per a cada un dels fragments 

transcrits a fi de facilitar-ne la remissió des dels exemples citats en el cos del treball fins a 

l‘annex: el sistema de caràcters utilitzat consta de les tres primeres lletres del cognom de 

l‘autor o el traductor corresponent seguides dels nombres successius de la sèrie d‘elements 

de què consta cada taula, d‘esquerra a dreta de la cel·la.  
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A fi de minimitzar l‘extensió de la presentació de les dades, per una banda, en els casos en 

què s‘ha comptabilitzat un nombre d‘exemples d‘una combinació concreta superior a vint, 

s‘ha optat per exposar-ne només els quinze primers i s‘ha anotat el número de les pàgines 

on es troben la resta d‘exemplars al final de la respectiva cel·la. Per altra banda, s‘ha 

procurat de transcriure els trams textuals justos i necessaris per identificar els sintagmes 

representats pels pronoms clítics que apareixen en les oracions pronominals. Finalment, cal 

advertir que, quan s‘han trobat diversos exemples d‘una combinació pronominal amb la 

mateixa construcció oracional, sols se n‘ha transcrit una i s‘han anotat al final del fragment 

els números de les pàgines de la novel·la en què es troben la resta: per exemple, en 

construccions com tant se li’n dóna. 
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Annex 1A. Buidatge de les dades dels mitjans de comunicació escrits 

 (EP) El Periódico (http://arxiu.elperiodico.cat/ i http://www.elperiodico.cat/ca/ ) 

ESQUEMA DE 

COMBINACIONS 

ÚS DE FORMES BINÀRIES NORMATIVES ÚS DE FORMES BINÀRIES SIMPLIFICADES 

CI sing. + CD 

LA HI (desert)  

L’HI  

(EP1) ―Els Mossos, amb la col·laboració de Loteries i Apostes de l'Estat, van 

comprovar després que la dona havia enganyat la víctima i, després de 

quedar-se el bitllet premiat, l'hi va entregar al seu gendre perquè [...]‖. El 

Periódico. Barcelona. ―Detinguda l‘expropietària d‘una administració de 

loteria de Barcelona per estafar un client‖. El Periódico (edició digital: 19 

desembre 2015). 

 

LES HI (desert)  

ELS HI (desert)  

CI pl. + CD 

ELS LA  

(EP2) ―Creia que ho tenien tot, absolutament tot, a favor. La campanya els l'estava 

fent el PP amb les seves amenaces inútils.‖ Jordi Évole. ―La vida segueix 

 

http://arxiu.elperiodico.cat/
http://www.elperiodico.cat/ca/
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igual‖. El Periódico (28 setembre 2015), pàg. 96. 

(EP3) ―Si en català aquesta clàssica pregunta de l‘examen del permís de conducció 

ja és complicada, imaginin-se què passaria si els la formulessin en xinès.‖ 

Guillem Sànchez. ―Cau el cap d‘una banda xinesa que feia trampes als 

exàmens de conduir‖. El Periódico (13 desembre 2015), pàg. 42. 

ELS EL (desert) 

(EP4) ―El control els el deixo als que no entenguin res.‖ Risto Mejide. ―Meva‖. El 

Periódico (20 setembre 2015), pàg. 9. 

 

ELS LES (desert)  

ELS ELS (desert)  

CI + CD neutre 

LI HO (desert) 

 

*L’HI en lloc de LI HO 

(EP5) ―Un president que per no saber-se, no se sap ni la llei del país que 

governa. I el que és pitjor, que quan algú l’hi recorda [...]‖. Risto 

Mejide. ―Aquest és el nivell‖. El Periódico (27 setembre 2015), pàg. 9. 

(EP6) ― Fa temps que no el veig i les últimes notícies que em van arribar d‘ell 

són les mateixes que a vostès: que l‘home està a la ruïna, que no pot 

posar res al seu nom perquè l’hi embarguen [...]‖. Ramón De 

España. ―Arruïnat, però content‖. El Periódico (13 desembre 2015), 
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pàg. 45. 

(EP7) ―Quan Évole posa aquesta dada damunt la taula, Soria respon amb 

contundència: «No és veritat». Però el presentador de Salvados l’hi 

puntualitza: [...]”. El Periódico. Barcelona. ―‘Salvados‘ denuncia la 

pobresa energètica‖. El Periódico (13 desembre 2015), pàg. 76.  

(EP8) ―Finalment, ha sigut aquest dijous a última hora quan el governador de 

Guerrero ha reconegut: «Està confirmada la troballa». Héctor 

Astudillo només ha pogut dir que l'hi acabava de confirmar la 

fiscalia […]‖. Toni Cano. ―19 cadàvers més en un barranc de l‘estat 

mexicà de Guerrero‖. El Periódico (edició digital: 17 desembre 2015). 

ELS HO  

(EP9) ―No obstant, després de donar-hi moltes voltes, he pensat que és millor que 

els ho expliqui.‖ Juan Carlos Ortega. ―Albert Rivera em va besar a la 

boca‖. El Periódico (edició digital: 11 desembre 2015). 

 

CI + CD partitiu 

LI’N (desert) *N’HI en lloc de LI’N 

(EP10) ―Déu n’hi do.‖ Pere Vilanova. ―Un canvi de mapa polític sense tocar 

la llei electoral‖. El Periódico (13 desembre 2015), pàg. 11. 

(EP11) ―El seu adéu donarà pas a un nou escenari, el que afecta el seu futur. 

[...]. D‘ofertes no n’hi falten [...]‖ David Torras. ―Guardiola se‘n va 

del Bayern‖. El Periódico (edició digital: 17 desembre 2015). 
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ELS EN (desert) 

(EP12) ―La qüestió, per tant, no és: ¿Per què els polítics fan petons a la gent durant 

la campanya? SI no: ¿Per què els en fem nosaltres?‖ Juan Carlos Ortega. 

―Et votaré, guapo‖. El Periódico (13 desembre 2015), pàg. 12. 
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 (LV) La Vanguardia (http://www.lavanguardia.com/hemeroteca ) 

ESQUEMA DE 

COMBINACIONS 

ÚS DE FORMES BINÀRIES NORMATIVES ÚS DE FORMES BINÀRIES SIMPLIFICADES 

CI sing. + CD 

LA HI (desert)  

L’HI 

(LV1) ―Felipe González ha insultat massa víctimes catalanes del 

feixisme per tenir-li respecte. Jo l’hi he perdut.‖ Pilar Rahola. 

―Infàmia‖. La Vanguardia (1 setembre 2015), pàg. 25 

(LV2) ―El de l‘Abdul·lah no és Kurdi, com avui se‘l coneix. Kurdi l’hi 

van posar els turcs quan [...]‖. Tomás Alcoverro. ―Carn de 

canó‖. La Vanguardia (6 setembre 2015), pàg. 11. 

(LV3) ―Quan els lliuro el llibre de Trump per pagar, em diuen de 

broma: «No! Com és que compra això?». La senyora es gira, 

l’hi ensenya a una altra dependenta i li diu: [...]‖. Pedro Nueno. 

―Agermanant‖. La Vanguardia (6 desembre 2015), pàg. 93. 

 

LES HI (desert)  

ELS HI (desert)  

http://www.lavanguardia.com/hemeroteca
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CI pl. + CD 

ELS LA (desert) 

 

*ELS HI en lloc de ELS LA 

(LV4) ―Tina Kurdi va aconseguir emigrar al Canadà fa anys [...]. Diverses vegades ha 

intentat que el Govern canadenc concedís l‘asil als seus germans a Kobane, 

però mai no ha pogut reunir la documentació necessària [...]. El Govern sirià 

els hi negava.‖ Brussel·les. Agències. ―Obriu el vostre cor‖. La Vanguardia (15 

setembre 2015), pàg. 4. 

ELS EL (desert)  

ELS LES (desert)  

ELS ELS (desert)  

CI + CD neutre 

LI HO (desert) 

 

*L’HI en lloc de LI HO 

(LV5) ―Gabriel va treure les bosses i les va posar en una zona verda que hi ha a prop. 

Alguns veïns l’hi van recriminar.‖ Quim Monzó. ―La gestió dels residus‖. La 

Vanguardia (1 setembre 2015), pàg. 24. 

(LV6) ―L‘advocat de la mainadera volia que l’hi preguntessin al nen, però [...]‖ Henrique 

Cyberman. Internacional. La Vanguardia (1 setembre 2015), pàg. 9. 

(LV7) ―Però tota aquesta llarga trajectòria es tanca definitivament a la seva província natal, 

on aspira a viure amb tranquil·litat quan tard o d‘hora deixi la pràctica 

esportiva. Si l’hi permeten.‖ Adolfo S. Ruiz. ―Güiza busca la redempció‖. La 
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Vanguardia (2 setembre 2015), pàg. 46. 

(LV8) ―A casa no l’hi van explicar gaire bé, però li van dir que [...]‖. Xavier Aldekoa. 

―Quan la música té gust de mel‖. La Vanguardia (4 setembre 2015), pàg. 10. 

(LV9) ―Seduïda i abandonada, Catalunya està encara disposada, sense rancúnia, a anar a 

l‘altar si l’hi demana el senyoret...‖. Laura Freixas- ―Nacions que estimen 

massa‖. La Vanguardia (10 setembre 2015), pàg. 24. 

(LV10) ―Vaig quedar garratibat i l’hi vaig dir.‖ Francesc-Marc Álvaro. ―Una guerra no 

dita‖. La Vanguardia (11 setembre 2015), pàg. 34. 

(LV11) ―És una autopista de peatge, i de peatge molt car, perquè a Jeremy Corbyn no l’hi 

posaran fàcil [...]‖. Rafael Ramos. ―EL Labour recupera els seus orígens‖. La 

Vanguardia (13 setembre 2015), pàg. 3. 

(LV12) ―L‘última enquesta del CIS els situa guanyadors a Catalunya. Qui l’hi havia de dir 

a Pablo Iglesias [...]‖. Maite Gutiérrez. ―Colau defensa que tan sols l‘aliança 

amb Iglesias desbloquejarà el plet català‖. La Vanguardia (6 desembre 2015), 

pàg. 24. 

(LV13) ―«Negocis que l’hi deuen tot a internet»” (titular). Blai Felip Palau. La Vanguardia 

(6 desembre 2015), pàg. 88. 

ELS HO 

(LV14) ―No hi fa res que aquests milers de persones fugin de guerres 
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que també són les nostres guerres, atrapats entre dictadures 

amigues a les quals els ho hem permès tot [...]‖. Pila Rahola. 

―Refugiats‖. La Vanguardia (2 setembre 2015), pàg. 17. 

(LV15) ―Dilluns Hongria va deixar pujar als trens els refugiats; dimarts 

els ho va impedir.‖ María-Paz López. ―Alemanya, Alemanya!‖. 

La Vanguardia (2 setembre 2015), pàg. 3. 

(LV16) ―«Els ho estan posant molt dur par als refugiats, per a la 

família», va explicar Tina Kurdi.‖ Brussel·les. Agències. 

―Obriu el vostre cor‖. La Vanguardia (15 setembre 2015), pàg. 

4. 

CI + CD partitiu 

LI’N (desert) *N’HI en lloc de LI’N 

(LV17) ―Entre pas i pas flexiona les potes del darrere, i s‘hi va gronxant. N’hi falla una i 

cau.‖ Julià Guillamon. ―El pregadéu d‘estació‖. La Vanguardia (3 setembre 

2015), pàg. 34. 

(LV18) ―Junker confia que Almenya i França, que en la cimera del juny no li van donar 

suport, n’hi donin ara.‖ Beatriz Navarro. ―Brussel·les i Berlín eleven la pressió 

per salvar el repartiment de refugiats‖. La Vanguardia (8 setembre 2015), pàg. 6. 

(LV19) ―Neymar va fer passar un calvari al seu marcador. N’hi va fer de tots colors cada 

cop que el va encarar.‖ Carles Ruipérez. ―El mal d‘Almansa el Barça 

«alcança»‖. La Vanguardia (6 desembre 2015), pàg. 80. 
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(LV20) ― Ganes d‘emprendre no n’hi falten [...]‖. Mar Galtés. ―Èxit amb discreció‖, La 

Vanguardia (6 desembre 2015), pàg. 95. 

ELS EN (desert)  

Altres casos  *ELS HI en lloc d’ELS 

(LV21) ―Perquè si bé, formalment, són unes [eleccions] autonòmiques més, a ningú no se 

li escapa que els seus convocants els hi han volgut donar un sentit plebiscitari.‖ 

Edició. ―Una campanya molt especial‖. La Vanguardia (10 setembre 2015), pàg. 

20. 

(LV22) ―Aquesta iniciativa ha generat un moviment de centres de formació de cures 

infantils per a gent de la tercera edat. [...]. Les cuidadores els hi ensenyen 

tècniques de reanimació [...].‖ Isidre Ambrós. ―De professió, avis‖. La 

Vanguardia (17 setembre 2015), pàg. 11. 
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 (VIL) Vilaweb (http://www.vilaweb.cat ) 

ESQUEMA DE 

COMBINACIONS 

ÚS DE FORMES BINÀRIES NORMATIVES ÚS DE FORMES BINÀRIES SIMPLIFICADES 

CI sing. + CD 

LA HI  

(VIL1) ―[...] en aquest vídeo apareix Xavier Garcia Albiol dient que li 

sembla bé la iniciativa, Margallo la hi va comentar [...]‖. 

Josep Casuleras. ―Tremolor de cames a Madrid amb el cara 

a cara Junqueras-Margallo‖. Vilaweb (23 setembre 2015). 

 

 

L’HI 

(VIL2) ―Aquest diumenge ens ha deixat l‘amic Toni Carné, després 

d‘una malaltia ràpida. En aquest moment tinc uns quants 

amics amb càncer de còlon. La majoria se‘n surten, però a 

en Toni l’hi van detectar al maig [...]‖. Francesc Fàbregas. 

―Toni Carné ens instruïa, ens unia i ens estimava‖. Vilaweb 

(6 setembre 2015). 

(VIL3) ―Aquell ‗no fallarem‘, ja l’hi havia sentit abans [...]‖. Pere 

Cardús. ―Estimat David Fernàndez‖. Vilaweb (3 desembre 

2015). 

 

LES HI (desert)  

http://www.vilaweb.cat/
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ELS HI (desert)  

CI pl. + CD 

ELS LA (desert)  

ELS EL (desert)  

ELS LES (desert)  

ELS ELS (desert)  

CI + CD neutre 

LI HO  

(VIL4) ―Li ho explico –i faci-ho arribar als seus companys, si us plau– 

perquè potser d‘ací a un temps decideix de venir a viure aquí 

amb nosaltres.‖ Pere Cardús. ―Carta estroncada al president 

del Tribunal Constitucional espanyol‖. Vilaweb (12 

novembre 2015). 

(VIL5) ―I, com que no us atreviu vosaltres, ja li ho dic jo [...]‖. Andreu 

Barnils. ―Carta oberta a un votant de Junts pel Sí‖. Vilaweb 

(15 novembre 2015). 

(VIL6) ―—I com s‘explica que el Barça accepti el patrocini de Catar? 

— [...] No sé si se sap que el Barça retira de l‘escut la creu 

de Sant Jordi quan juga a països àrabs. Li ho han imposat i 

ho ha acceptat. El Reial Madrid ha tret la creueta de la seva 

corona perquè Emirats li ho va exigir.‖ Pere Cardús. ―Pilar 

*L’HI en lloc de LI HO 

(VIL7) ―Però és que a més, segons ell, gent del seu entorn que de petits parlaven com els 

veïns ara els troba pujant els fills en català (com que ell no consumeix enquestes, 

ja l’hi dic jo: ho fan un 15% dels pares castellanoparlants).‖ Pau Vidal, ―És lo 

que hi ha‖. Vilaweb (16 desembre 2015). 
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Rahola: «Hem pactat amb Hitler; pactem amb l‘enemic»‖. 

Vilaweb (25 novembre 2015). 

ELS HO 

(VIL8) ―Els ho demostrem o no els ho demostrem, que això no eren 

només eslògans de colors [...]‖. Marta Rajols. ―Un puto 

miracle‖. Vilaweb (5 octubre 2015). 

(VIL9) ―Obrint Pas recollint un premi de la mà del president del 

govern, qui els ho hauria dit i qui s‘ho hauria cregut.‖ Bel 

Zaballa. ―Premis Ovidi Montllor 2015: Acostumant-nos a 

ser normals‖. Vilaweb (23 novembre 2015). 

(VIL10) ―Els membres de la Fundació MACBA volien ser moderns, 

les administracions públiques els ho permetien […]‖. Joan 

M. Minguet. ―Ara que té vint anys: el MACBA‖. Vilaweb (10 

desembre). 

*ELS HI en lloc de ELS HO 

(VIL11) ―Parlo amb tres membres de pes de la CUP. El primer: «Conseller en cap? 

Nosaltres no hem pas rebut aquest missatge. No ens ho ha dit ningú de Junts pel 

Sí.» Però el cupaire també diu això: «Nosaltres hem dit de no investir Mas de 

president. No veig per què l‘assemblea de la CUP no pogués acceptar Mas de 

conseller en cap. Podria ser perfectament.» Mentre xerrem, uns altres periodistes, 

astorats, no entenen que els de la CUP no refusin de col·locar Mas de conseller 

en cap. Els hi raona.‖ Andreu Barnils. ―Mas, conseller en cap?‖. Vilaweb (11 

novembre 2015). 

CI + CD partitiu 

LI’N  

(VIL12) ―Entre ells parlen alemany i l‘home, que tragina una estelada 

blava, ve directe cap a mi assenyalant amb el dit les meves 

estelades grogues. Li’n dono una […]‖. Joan Josep Isern. 

―Hermenèutica de l‘estelada pels voltants del Camp Nou‖. 

Vilaweb (5 novembre 2015). 
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ELS EN  

(VIL13) ―A tu no et fa por, ja ho sé, però a molts sí que els en fa.‖ Bel 

Zaballa. ―Cartes amb el meu cosí andalús. Segona remesa‖. 

Vilaweb (25 setembre 2015). 

 

ALTRES CASOS 

 *ELS HI en lloc de ELS 

(VIL14) ―Els professionals coincideixen en la motivació que suposa pels interns tenir bona 

relació amb els familiars, sentir que els hi donen suport.‖ Judith  Domènech, 

Cristina Tomàs i Clara Ardèvol. ―Entre reixes, la vida a la presó més enllà dels 

tòpics‖. Vilaweb (22 octubre 2015). 
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Annex 1B. Buidatge de les dades dels mitjans de comunicació orals 

 (CCMA) Catalunya Ràdio (http://www.ccma.cat/catradio/alacarta/ ) i TV3 

(http://www.ccma.cat/tv3/alacarta/ 

ESQUEMA DE 

COMBINACIONS 

ÚS DE FORMES BINÀRIES NORMATIVES ÚS DE FORMES BINÀRIES SIMPLIFICADES 

CI sing. + CD 

LA HI (desert)  

L’HI (desert)  

LES HI (desert)  

ELS HI (desert)  

CI pl. + CD 

ELS LA (desert) 

 

*ELS HI en lloc de ELS LA 

(CCMA1) ―Potser sí que a ells els hi aniria bé, també, sentir de tant en 

tant alguna cançó que els tranquil·litzés. Després Marina 

Rossell ens posarà ‗Lili Marleen‘. Potser li podríem, [əlzi] 

podríem posar.‖ Mònica Terribas. ―Portada‖ (5 min 6 s). El 

Matí de Catalunya Ràdio (17 novembre 2015), 2 min 38 s – 2 min 

50 s. 

http://www.ccma.cat/catradio/alacarta/
http://www.ccma.cat/tv3/alacarta/
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ELS EL (desert)  

ELS LES (desert)  

ELS ELS (desert)  

CI + CD neutre 

LI HO  

(CCMA2) ――Oh!, ja, ja, per això [liu] pregunto.‖ Mònica Terribas. ―Borrell situa el 

dèficit d‘estat en l‘1% del PIB: «Per un punt cal proclamar la independència?»‖ 

(23 min 13 s). El Matí de Catalunya Ràdio (2 setembre 2015), 21 min 7 s – 21 

min 10 s.  

(CCMA3) ――No cal que [liu] expliqui, això.‖  

[...] 

―Jo vaig interpretar això i, ja [liu] dic, igual que quan sento a vostès intento 

interpretar el que vostès defensen i el que els altres defensen, i avui a mi em 

toca fer-li la contra perquè [...]‖. Mònica Terribas. ―La CUP proposarà el 

diputat de Junts pel sí Raül Romeva com a futur president de la Generalitat‖ 

(31 min 6 s). El Matí de Catalunya Ràdio (10 novembre 2015), 10 min 46 s – 10 

min 47 s i 14 min 12 s – 14 min 23 s. 

(CCMA4) ――(MT) No sé si en Xavi Campos té temps de seguir el campionat de futbol 

sala... 

―(CP) Si no ho fa, jo [liu] dic [...]‖ Mònica Terribas (MT) i Carles Pascual 

(CP). ―‘El vistaire‘: Leo Messi arribarà al clàssic?‖ (2 min. 50 s). El Matí de 

*L’HI en lloc de LI HO 

(CCMA8) ――Fixis vostè que encara no ho he dit. 

―No ho ha dit, però jo ja [li] dic, perquè com que està a punt 

de dir-ho, ja ho dirà.‖ Mònica Terribas. ―Coscubiela: «No hi ha 

canvi possible sense diàleg a l‘altre costat de l‘Ebre. La DIU és 

una trampa»‖ (29 min 13 s). El Matí de Catalunya Ràdio (4 

setembre 2015), 15 min 52 s – 15 min 57 s. 

(CCMA9) ――No, [li] dic perquè [...]‖. Lídia Heredia. ―Jordi Turull: «Mai 

es negociarà la ruptura amb Espanya i no tindrà la benedicció 

de la UE»‖ (25 min 53 s). Els Matins de TV3 (11 novembre 

2015), 21 min 49 s – 21 min 50 s. 

 (CCMA10) ――[li] dic perquè [...]‖. Lídia Heredia. ―Duran i Lleida: «No hi 

haurà assemblea, avui continuaran les converses amb la CUP»‖ 

(30 min 30 s). Els Matins de TV3 (26 novembre 2015), 27 min 

32 s – 27 min 33 s. 

 (CCMA11) ――Aquesta era la part, diguéssim, evidentment que genera 

titulars, no cal que [li] expliqui, per això [...]‖.Mònica Terribas. 
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Catalunya Ràdio (11 novembre 2015), 2 min 10 s – 2 min 15 s. 

 (CCMA5) ――[...] A on va amb recurs, president Mas? Amb un recurs què fem? 

―No, no, no. Escolti‘m. Nosaltres ens hem de defensar per la via jurídica i per 

la via política. Oi que no ens defensarem amb les armes? Si vostè em dóna una 

idea diferent. Oi que no ho farà amb les armes? 

―No, [liu] dic perquè, president, quan vostè diu presentaré un recurs 

[...]‖.Mònica Terribas. ―Artur Mas: «L‘autonomia, tal com l‘havíem conegut, 

s‘ha acabat»‖ (53 min 15 s). El Matí de Catalunya Ràdio (25 novembre 2015), 9 

min 29 s – 9 min 51 s. 

(CCMA6) ――[...] la gent ahir no ens demanava que pleguéssim les converses i que 

tanquéssim carpetes, sinó al contrari. 

―No, no. Sap per què [liu] dic? Perquè, clar el ciutadà que pensa, no?  

[...] 

―No, per això [liu] dic, perquè vostès ho fan‖. Mònica Terribas. ―Gabriel 

(CUP): «Als que porten 5 anys manifestant-se, els diem que tot ho fem per 

eixamplar el ‗sí‘»‖ (36 min 18 s). El Matí de Catalunya Ràdio (30 novembre 

2015), 14 min 36 s – 14 min 46 s i 24 min 31 s – 24 min 34 s. 

(CCMA7) ―Preguntarem a Sala i Martín per aquesta decisió de la Reserva Federal nord-

americana; també per les propostes econòmiques que s‘estan fent aquí en 

campanya; pel moment que viu l‘economia, tant espanyola com catalana, i, si 

estem començant a créixer sobre peus de fang. [liu] plantejarem i també 

parlarem amb ell [...]‖. Núria Solé. ―Condemna per l‘agressió a Rajoy, a la 

portada‖ (9 min 40 s). Els Matins de TV3 (17 desembre 2015), 2 min 35 s – 2 

―Gabriel (CUP): «Als que porten 5 anys manifestant-se, els 

diem que tot ho fem per eixamplar el ‗sí‘»‖ (36 min 18 s). El 

Matí de Catalunya Ràdio (30 novembre 2015), 21 min 15 s – 21 

min 19 s. 

(CCMA12) ――També van suspendre la declaració de sobirania, van dir: 

«s‘ha acabat tot!», i ja s‘ha vist amb el que s‘han trobat: setanta-

dos diputats, doncs, fent la declaració d‘inici del procés 

d‘independència, no? 

―Ara, de seguida, [li] pregunto. Ara què? Què passa amb el que 

diu aquesta declaració? Abans, però tenim altres notícies 

importants. Per exemple [...]‖ Xavi Freixes. ―Jordi Turull: «El 

que va sortir del debat de la CUP no es correspon al que es 

parla a la negociació»‖ (53 min 47 s). L’oracle (2 desembre 

2015), 1 min – 1 min 15 s. 

(CCMA13) ――No, [li] dic perquè [...]‖. Lídia Heredia. ―Jordi Turull: «No 

hi haurà assemblea, avui continuaran les converses amb la 

CUP»‖ (25 min 07 s). Els Matins de TV3 (4 desembre 2015), 21 

min 49 s – 21 min 50 s. 

(CCMA14) ――Ara ens deia, totes aquestes mesures ―després [li] 

preguntarem, d‘aquí a pocs minuts, a Benet Salelles, diputat de 

la CUP, què els hi semblen i com les valoren―, però deia  [...]‖. 

Lídia Heredia. ―Toni Comín: «No hi haurà pla de xoc sense 

govern»‖ (25 min 07 s). Els Matins de TV3 (4 desembre 2015), 
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min 50 s. 

 

16 min 22 s – 16 min 31 s. 

(CCMA15) ――[...] Respecti‘m vostè a la Junta Electoral, no? 

―Sí, no, per descomptat! Respecte a la Junta i respecte al Partit 

Popular, que pot presentar els recursos que vulgui. 

―Qualsevol pot presentar els recursos que vulgui. 

―Això evidentment, però jo [li]  pregunto perquè [...]‖. Núria 

Solé. ―Fernández Díaz (PP): Part dels electors a Catalunya han 

interpretat la resposta prudent al 9-N com un signe de feblesa‖ 

(20 min 35 s). Els Matins de TV3 (14 desembre 2015), 19 min 

28 s – 19 min 40 s. 

ELS HO 

(CCMA16) ―I tot això [əlzu] dic amb el millor desig de convivència de la diversitat.‖ 

Mònica Terribas. ―Portada‖ (5 min 6 s). El Matí de Catalunya Ràdio (17 novembre 

2015), 4 min 35 s – 4 min 40 s. 

(CCMA17) ―El director i Berto Romero, un dels actors, ens acompanyaran. En algun 

moment, mentre rodaven, la ficció s‘ha vist superada per la realitat? [əlzu] 

preguntarem.‖ Lídia Heredia. ―Europa es vol blindar contra els terroristes, a la 

portada‖ (10 min 39 s). Els Matins de TV3 (20 novembre 2015), 10 min 14 s – 

10 min 24 s. 

*ELS HI en lloc de ELS HO 

(CCMA18) ――En el cas, per exemple, de les entrevistes, que ara ho 

parlarem amb el Partit Popular, que ha tingut a bé de posar-se 

al telèfon, i jo [əlzi] vull agrair, ara minutarem les entrevistes 

[...]‖. Mònica Terribas. ―Els blocs electorals als mitjans públics‖ 

(29 min 13 s). El Matí de Catalunya Ràdio (9 desembre 2015), 6 

min 34 s – 6 min 42 s. 

CI + CD partitiu LI’N (desert)  
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ELS EN  

(CCMA19) ――Bé, sobre el Partit Popular, la millora econòmica i la unitat d‘Espanya, 

eixos del seu programa, podrien, podrien guanyar a Espanya. A Catalunya, però, 

fa quatre anys van aconseguir, recordem-ho, onze diputats:  aquest cop, segons 

el CIS es quedaran amb quatre. El CEO de dijous [əlzən] dóna cinc.‖ Xavier 

Freixes. ―Manuel Milián Mestre: «Serà una campanya distorsionada i amb joc 

brut»‖ (53 min 49 s). L’oracle (4 desembre 2015), 12 min 40 s – 12 min 56 s. 

(CCMA20) ―Els oferirem també algunes propostes per posar a la carta als reis aquest 

Nadal. Cada vegada fem més regals tecnològics [...]. [əlzən] mostrarem alguns 

dels més nous [...]‖ Núria Solé. ―El cara a cara entre Rajoy i Sánchez, a la 

portada‖ (10 min 15 s). Els Matins de TV3 (15 desembre), 9 min 5 s – 9 min 21 

s. 

*ELS HI EN en lloc de ELS EN 

(CCMA21) ――I motius per estar contents no [əlziən] faltaran. Aquí 

veiem aquesta pista que és més gran [...]‖ Agustí Forné. ―Obre 

la pista de gel de Nadal a l‘Hospitalet‖ (5 min 33 s). Els Matins 

de TV3 (27 novembre 2015), 1 min 55 s – 2 min. 

Altres casos  *ELS HI en lloc d’ELS 

(CCMA22) ――Josep Borrell, què [əlzi] diu als seus col·legues socialistes 

de València i de les Illes sobre [...]‖. Mònica Terribas. ―Borrell 

situa el dèficit d‘estat en l‘1% del PIB: «Per un punt cal 

proclamar la independència?»‖ (23 min 13 s). El Matí de 

Catalunya Ràdio (2 setembre 2015), 19 min 17 s – 19 min 21 s. 

(CCMA23) ―Potser sí que a ells [əlzi] aniria bé, també, sentir de tant en 

tant alguna cançó que els tranquil·litzés.‖ Mònica Terribas. 

―Portada‖ (5 min 6 s). El Matí de Catalunya Ràdio (17 novembre 
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2015), 2 min 38 s – 2 min 45 s.  

(CCMA24) ―Com veuen, de cara al migdia, temps molt estable, però 

encara amb aquesta tendència amb les temperatures que [əlzi] 

costarà de pujar [...]‖ Gemma Puig. ―Les notícies del dia 

(27/11/2015)‖ (30 min 57 s). Els Matins de TV3 (27 novembre 

2015), 27 min 27 s – 27 min 32 s. 

(CCMA25) ――Perquè la CUP els demanava des de feia temps concreció: 

ha sigut una de les crítiques [...], però ells [əlzi] demanen 

concrecions i [...]‖ 

[...] 

―Ara ens deia, totes aquestes mesures ―després l‘hi 

preguntarem, d‘aquí a pocs minuts, a Benet Salelles, diputat de 

la CUP, què [əlzi] semblen i com les valoren― [...]‖.. Lídia 

Heredia. ―Toni Comín: «No hi haurà pla de xoc sense govern»‖ 

(25 min 7 s). Els Matins de TV3 (4 desembre 2015), 5 min 38 s 

– 5 min 51 s i 16 min 22 s – 16 min 30 s. 
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Annex 1C. Buidatge de les dades de les obres literàries 

 (BAR) Maria Barbal (2005). País íntim. Barcelona: Columna Edicions. 

ESQUEMA DE 

COMBINACIONS 

ÚS DE FORMES BINÀRIES NORMATIVES ÚS DE FORMES BINÀRIES 

SIMPLIFICADES 

CI sing. + CD 

LA HI (desert) *L’HI en lloc de LA HI 

 (BAR1) ―Quan la paret o la finestra, el teulat, el que sigui, 

quedava llest, l’hi solen pagar, res més.‖ (pàg. 111) 

(BAR2) ―[...] li prenc la mà exploradora, l’hi serro amb la meva 

esquerra [...]‖ (pàg. 143) 

L’HI 

(BAR3) ――Necessita un abric o un tres quarts. 

[...] 

―Sobretot que l’hi duri. Ara t‘ensenyo el que em van tenyir a la tintoreria.‖ 

(pàg. 135) 

(BAR4) ―En canvi, cada tarda de dimecres, duia un conte per al Ventura i l’hi llegia 

[...]‖ (pàg. 311) 
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LES HI 

(BAR5) ――He guardat unes sobres per si les hi volies donar [...]‖ (pàg. 61) 

 

ELS HI (desert)  

CI pl. + CD 

ELS LA (desert)  

ELS EL (desert) 

ELS LES (desert) 

ELS ELS (desert) 

CI + CD neutre 

LI HO 

(BAR6) ―Una companya de curs m‘ha explicat que quan l‘home estima una dona li fa 

sortir sang, li ho ha dit la seva germana gran [...]‖ (pàg. 75) 

(BAR7) ―La de la Regina li ho explica tot i li dóna consells.‖ (pàg. 76) 

(BAR8) ―Ell repeteix alçant la veu i jo dic que li ho diré avui al punt d‘arribar a casa.‖ 

(pàg. 83) 

(BAR9) ―Quan arriba el pare li ho tornes a explicar de punta a punta i ell no et 

respon.‖ (pàg. 84) 

(BAR10) ―La Veva es queda parada que només tingui un vestit, una faldilla blau marí 

*L’HI en lloc de LI HO 

(BAR13) ― ―Sí, d‘acord, qui t‘ho ha dit? 

   ―Ma mare m‘acaba de trucar. 

    ―I a ella, qui l’hi ha dit?‖ (pàg. 176) 

 

(BAR14) ――Mare no ho sap, que si no... 

―Doncs ja l’hi pots explicar, que ella no em mirarà com 

tu!‖ (pàg. 224) 

(BAR15) ―La Lia era a Israel i allí l’hi havia fet saber [que feien un 

simulacre del casament].‖ (pàg. 299) 
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de l‘escola i un parell de jerseis [...]. Li ho explico.‖ (pàg. 124) 

(BAR11) ―Tinc tantes ganes d‘explicar-li que estic enamorada de debò, com ella del 

Quico, però no li ho podré dir fins l‘endemà perquè somnia.‖ (pàg. 199) 

(BAR12) ―Jo vaig endevinar que em volia dir que estava amb mi, però no sabia com 

posar-s‘hi perquè els meus ulls no li ho aconsellaven.‖ (pàg. 278) 

ELS HO 

(BAR16) ―El Francisco tampoc no ho és i els seus pares no han acceptat però els ho 

vas dir.‖ (pàg. 55) 

 

CI + CD partitiu 

LI’N 

(BAR17) ―A la padrina li’n va aparèixer una penjant de la branca d‘un freixe [...]‖ (pàg. 

38) 

(BAR18) ―I una amiga seva va passar mesos rentant-se la sang, no li va dir a la mare 

que li’n sortia.‖ (pàg. 76) 

(BAR19) ―Llavors m‘expliques que el cosí Felip ve sovint a emprar diners al pare, que 

ja li’n deu bastants [...]‖ (pàg. 84) 

 (BAR21) ―[...] m‘abocava preguntes i jo a penes donava l‘abast per satisfer el seu 

interès i li n‘abocava per la meva part [...]‖ (pàg. 272) 
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ELS EN (desert)  

ALTRES CASOS 

 *L’HI en lloc de LI 

(BAR22) ―La Regina em pregunta què m‘has dit sobre la regla. Jo 

l’hi dic: res!‖ (pàg. 74) 

(BAR23) ―Potser la del Lau, també, però encara no l’hi tinc les 

mides preses.‖ (pàg. 223) 
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 (BOS) Xavier Bosch (2015). Algú com tu. Barcelona: Editorial Planeta (―Ramon Llull Narrativa‖, 141). 

ESQUEMA DE 

COMBINACIONS  

ÚS DE FORMES BINÀRIES NORMATIVES ÚS DE FORMES BINÀRIES SIMPLIFICADES 

CI sing. + CD 

LA HI (desert) *L’HI en lloc de LA HI 

(BOS1) ―L‘àvia s‘havia presentat a casa escopetejada i [...] havia entrat a 

l‘habitació de la seva néta per certificar la notícia. El seu fill l’hi havia 

comunicat per telèfon i ella no s‘ho acabava de creure.‖ (pàg. 35) 

(BOS2) ―Va deixar que la gota li comencés a lliscar pel pòmul, li va posar la mà 

a la cara, l’hi va eixugar amb el dit gros [...] (pàg. 243) 

(BOS3) ―[...] ella va posar la mà sobre el canvi de marxes i el Jean-Pierre ja no 

l’hi va deixar anar fins a l‘hora de posar [...]‖ (pàg. 245) 

(BOS4) ――Jo li enviava la carta, a través de la Julie, la teva tieta, ella l’hi llegia 

[...] 

―[...] La segona carta [...] la Julie no la va arribar a obrir. [...] 

―Ho entenc... ―Va fer el cor fort―. La Pauline li devia demanar que 

no l‘obrís, que no l’hi llegís...‖ (pàg. 334) 

L’HI 

(BOS5) ――Paulina Homs. ― L’hi va repetir encara més lentament, ficant-se 
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en el paper―. Pau-lina Oms, la H no sona. [...]‖ (pàg. 50) 

(BOS6) ―A l‘infern de la jaqueta hi va trobar el paper que havia mirat abans, 

per clavar l‘adreça. L’hi va donar a la Paulina. Era, de fet, una targeta 

seva.‖ (pàg. 53) 

(BOS7) ―El quadre de Gauguin de la coberta li va cridar l‘atenció, recordava 

que l‘any anterior havia guanyat el premi Planeta i el seu marit l’hi 

havia regalat [...]‖ (pàg. 97) 

(BOS8) ―La banyava, la canviava, li feia el sopar, l’hi donava [...]‖ (pàg. 231) 

LES HI 

(BOS9) ―Va arrabassar les dues maletes que més pesaven de les mans de la 

Paulina i les hi va pujar fins a un tercer sense ascensor.‖ (pàg. 57) 

(BOS10) ―Al damunt d‘un secreter angles, d‘antiquari, hi tenia tres fotos de 

pam [...] 

―[...] Les vaig portar a revelar el mateix dia que se‘n va anar. 

Tampoc no les hi podia enviar, esclar.‖ (pàg. 346) 

 

ELS HI (desert)  

CI pl. + CD 

ELS LA  

(BOS11) ―Les dues senyores van empetitir els ulls per enfocar de lluny. Si no 
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clissaven el marc, encara menys podien veure cap foto. El cambrer la 

va despenjar de la paret i els la va portar a la taula.‖ (pàg. 174) 

ELS EL (desert) 

ELS LES (desert) 

ELS ELS (desert) 

CI + CD neutre 

LI HO (desert) *L’HI en lloc de LI HO 

(BOS12) ―Si les necessitava, ja tornaria a buscar-les. Res no l’hi impedia.‖ (pàg. 

47) 

(BOS13) ―L’hi hauria de dir a la Isabel, que, a casa, no li planxa amb aquella 

escrupolositat.‖(pàg. 171) 

(BOS14) ―Era molt més que això. No se n‘anava al llit amb ningú. L’hi podia 

preguntar a la Julie, si no s‘ho creia.‖ (pàg. 198) 

(BOS15) ―No em va voler dir qui era el pare, no m‘ho va dir mai, tampoc no 

l’hi vaig preguntar [...]‖ (pàg. 228) 

(BOS16) ―Era la primera vegada que li deia queda‘t. Volia que l’hi digués.‖ 

(pàg. 238) 

(BOS17) ――La tieta era l‘única que ho sabia tot, això queda clar, i no en va dir 
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res a ningú. 

―Ni al seu marit? 

―A l‘Alain? Tampoc, suposo. 

[...] 

―L’hi vas preguntar a l‘Alain?‖ (pàg. 250) 

(BOS18) ――[...] Està de mala lluna, amb aquells dos nens petits [...] Ni els 

educa, ni està per ells, l’hi regiren tot [...]‖ (pàg. 251) 

(BOS19) ――Vol que l’hi expliqui? Vol saber què em passa?‖ (pàg. 277) 

(BOS20) ――I què col·lecciona el protagonista? 

―No l’hi he dit? Papallones. Col·lecciona papallones.‖ (pàg. 282) 

(BOS21) ――Tu creus de debò que el Jean-Pierre vindrà a Venècia, que vindrà a 

aquesta llibreria rància? 

[...] 

―[...] Vols que l’hi digui jo?‖ (pàg. 308) 

(BOS22) ―Vaig entendre, de cop, quin era el nostre futur i què havia decidit la 

Pauline. L’hi vaig veure als ulls.‖ (pàg. 319) 

(BOS23) ――No cal que em diguis qui ets. ―Va somriure―. No cal. Ets clavada 

a la teva mare. 

―Sí?. ―No va poder dissimular l‘emoció. Mai ningú no l’hi havia dit. 

I ho sentia en el moment precís, quan més ho necessitava.‖ (pàg. 330) 
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(BOS24) ――[...] la necessitat de conèixer la meva mare. No sé qui era, no sé 

com era.  

[...] 

―[...] Ja l’hi has preguntat al teu pare?‖ (pàg. 335) 

ELS HO 

(BOS25) ―Cada quatre setmanes, la trobada d‘homes tocava a casa seva. La 

Paulina els ho deixava tot a punt [...]‖ (pàg. 96) 

(BOS26) ―Era la primera vegada que algú, des del temps de l‘escola, li deia 

Pau. Li va agradar. Paulina, sempre els ho havia retret als seus pares, 

era massa llarg.‖ (pàg. 146) 

(BOS27) ―Abans de les postres, sense que ningú els ho prohibís, els nens ja 

jugaven a futbol al passadís [...]‖ (pàg. 254) 

 

CI + CD partitiu 

LI’N 

(BOS28) ―A la Gina, [...] la historieta de l‘avi Granger se li’n fotia.‖ (pàg. 52, 

66, 114)  

*N’hi en lloc de LI’N 

(BOS29) ―Déu n’hi do [...]‖ (pàg. 47) 

ELS EN  

(BOS30) ―Als pares, Jordi i Maria Rosa. Encara que no el llegeixin els en 

devia una.‖ (dedicatòria) 
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 (CAB) Jaume Cabré (2011). Jo confesso. Barcelona: Proa (―A tot vent‖, 559). 

ESQUEMA DE 

COMBINACIONS 

ÚS DE FORMES BINÀRIES NORMATIVES ÚS DE FORMES BINÀRIES 

SIMPLIFICADES 

CI sing. + CD 

LA HI  

(CAB1) ―Es va treure la medalla del coll i la va mostrar a maestro Stradivari. [...] Stradivari va agafar la medalla 

i la va observar amb atenció. Una marededéu hieràtica i un arbre. 

―Un avet, maestro. 

―Un avet al fons. ―La hi va tornar. ― Això és una prova?‖ (pàg. 149) 

(CAB2) ―Com que s‘agafava a la funda de manera que no la hi podien prendre, l‘Sturmbannführer Voigt es va 

treure la pistola [...]‖ (pàg. 326) 

(CAB3) ―L‘examen d‘en Bernat va concloure amb la nostra Ciaccona de la segona suite. La hi havia sentit 

tantes vegades...‖ (pàg. 364) 

(CAB4) ―Un dels frares infermers va obrir la porta, però Ramon de Nolla, sense contemplacions, la hi va 

tancar als nassos.‖ (pàg. 445) 

(CAB5) ―La veu esquerdada de la mare encara va dir Azizzadeh: si em moro, guarda bé la joia d‘or en 

memòria meva. 

―No et moriràs. 

―Tu escolta‘m. I quan a la bella Amani li hagin baixat les primeres sangs, la hi regales de part 

meva.‖ (pàg. 483) 
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(CAB6) ――És perillós ―va protestar Danilo Janicek, gens entusiasmat amb la idea, quan la hi van explicar.‖ 

(pàg. 693) 

(CAB7) ―[...] el mercader es va quedar contemplant la medalla. Lletres cristianes. A Alexandria la hi prendrien 

dels dits.‖ (pàg. 718) 

(CAB8) ―Li va agafar la mà que de tant en tant batallava contra la taca rebel i la hi va besar [...]‖ (pàg. 781) 

(CAB9) ―La Tecla, mentrestant, es va acostar a la Sara i li va posar la mà a la galta. Surant una bona estona la 

hi va estar acaronant [...]‖ (pàg. 908) 

L’HI 

(CAB10) ―Ella no va reclamar el cap del marit perquè l’hi havia donat de seguida que l‘havien trobat.‖ (pàg. 

187) 

(CAB11) ―Va donar la volta a la taula i va tibar un braç de la Cecília de mala manera i amb tanta força que l’hi 

va desllorigar [...]‖ (pàg. 226) 

(CAB12) ―― Perquè reconeixia que el meu sou era baix si mirem el que jo feia per la casa. 

― Per què no l’hi apujava?‖ (pàg. 227) 

(CAB13) ――Ostres, és un violí? 

L‘Adrià el va treure de l‘armari i l’hi va posar a les mans. Es notava que la noia no sabia què fer-ne.‖ 

(pàg. 494) 
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(CAB14) ―En Falegnami va demanar-li el violí amb un gest sec. L‘Ardèvol l’hi donà [...] (pàg. 562-563) 

(CAB15) ―[...] fins i tot li feia l‘efecte que quan havia comprat el paper a can Terricabres ja l’hi havia venut 

amb la finestra dibuixada [...]‖ (pàg. 725) 

(CAB16) ―Quan ja me n‘anava, vaig pensar de treure de la cartera un exemplar de Llull, Vico i Berlin i l’hi vaig 

signar. Per al Joan Dalmau [...]‖ (pàg. 946) 

LES HI (desert)  

ELS HI  

(CAB17) ―Jo ja sabia que en Dalmau no es llegia els meus llibres. [...] Però jo no els hi regalava perquè se‘ls 

llegís.‖ (pàg. 946) 

 

CI pl. + CD 

ELS LA  

(CAB18) ―Els homes van discutir amb fervor i un d‘ells va llançar una ordre seca al suboficial del nas vermell, 

que els la va comunicar cridant [...]‖ (pàg. 599) 

 

ELS EL (desert) 

ELS LES (desert) 

ELS ELS  

(CAB19) ――Què? ―van dir l‘Aline i la Sara alhora. 
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Llavors em vaig adonar que aquests darrers mots els havia mussitat en rus. I els els vaig traduir 

sense moure‘m [...]‖ (pàg. 735) 

CI + CD neutre 

LI HO 

(CAB20) ―― Idioteses ―va dictaminar en Morlin quan li ho va comentar [...]‖ (pàg. 29-30; 665) 

(CAB21) ―[...] allò de la pputa51 vida li ho havia sentit dir a ell [...]‖ (pàg. 56) 

(CAB22) ―Vint-i-nou vegades va implorar que el deixessin ser un monjo més i vint-i-nou cops el pare prior, 

mirant-lo als ulls, li ho va negar.‖ (pàg. 93) 

(CAB23) ―Jo no sabia si dir-li hola, Cecília, o esperar que ella em veiés. No, millor que li ho digui [...] (pàg. 

160) 

(CAB24) ―[...] el mes que ve li ho explicaré tot [...]‖ (pàg. 161; 230; 615-616; 618) 

(CAB25) ――[...] Ja l‘he advertida que ho diria. ―Alçant la veu: ―  Li ho he dit o no? Eh? 

[...] 

[...] Àguila Negra, al vespre, m‘ho va demanar, i li ho vaig denegar, de passar a dir-se Winnetou.‖ 

(pàg. 235) 

(CAB26) ―El pare li havia donat la raó una única vegada, però li ho va reconèixer.‖ (pàg. 257) 

(CAB27) ―El doctor li va ordenar a Emmanuel que netegés la funda i que li ho portés tot al despatx de 

 

                                                           
51 La doble grafia a pputa és còpia literal de l‘obra. 
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seguida.‖ (pàg. 326) 

(CAB28) ――Qui hi ha aquí? ―volia alçar el cap, però la pistola li ho impedia.‖ (pàg. 435) 

(CAB29) ―Però ni que li ho haguessin gravat en unes taules com les de la Llei dels infidels fills de Musa [...], 

Azizzadeh mai no s‘hauria cregut quin seria el final tan trist de la bella Amani [...] (pàg. 483) 

(CAB30) ―[...] li diria nano, però per què no deixes de voler escriure el que no saps escriure i et dediques a això 

que saps fer tan bé, eh? 

―No em toquis la pera ―li va respondre en Bernat quan li ho va plantejar [...]‖ (pàg. 493) 

(CAB31) ―[...] a la missa conventual de les sis, no parava de mirar, mentre li ho permetés la modèstia, cap als 

seus germans vius [...]‖ (pàg. 521) 

(CAB32) ―[...] trenta vegades va implorar que el deixessin ser un monjo més i vint-i-nou cops el pare prior de 

Sant Pere del Burgal, mirant-lo als ulls, li ho va negar.‖ (pàg. 657)  

(CAB33) ――Perdona, Tecla, li ho havia promès, ostres!‖ (pàg. 663; 680) 

(CAB34) ―No li ho diguéssiu mai, perquè s‘ho podria prendre molt malament [...]‖ (pàg. 688) 

Podeu consultar la resta d‘exemples a les pàgines següents: 756, 783, 784, 824, 853, 882, 884, 903, 923, 927, 934, 939 i 981. 

ELS HO 

(CAB35) ―[...] que jo era un nen llest, que calia aprofitar la meva capacitat intel·lectual, que si els einsteins del 

col·legi no s‘assabentaven de les meves capacitats, els ho hauria d‘anar a explicar ell en persona.‖ (pàg. 
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102) 

(CAB36) ―Va ordenar a les infermeres [...] que se n‘anessin a reposar [...]; els ho solia demanar [...]‖ (pàg. 513) 

(CAB37) ―I a les gallines que campen tranquil·les pels voltants de l‘hospital i, encara que els ho tenen 

prohibit, moltes vegades també per dintre del recinte sanitari.‖ (pàg. 527) 

(CAB38) ――Els propietaris de l‘instrument tenen descendents directes o indirectes. 

―Que els deu importar un rave el violí. 

―Els ho has preguntat?‖ (pàg. 760) 

CI + CD partitiu 

LI’N 

(CAB39) ―L‘entorn sèpia o gris tant se li’n donava.‖ (pàg. 67, 163, 879) 

 (CAB40) ―― [...] I m‘agradaria fer-li una pregunta delicada. 

― Endavant, jo li n’acabo de fer una altra.‖ (pàg. 680) 

(CAB41) ―[...] sense cap explicació i li feia l‘efecte que el món i la vida li’n devien una.‖ (pàg. 686) 

(CAB42) ――[...] Però és que a la  malaltia se li’n fot de la virolla.‖ (pàg.783) 

 

ELS EN (desert)  
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 (CARP) Antònia Carré-Pons (2014). Rellotges en temps de pluja. Barcelona: Editorial Meteora. 

ESQUEMA DE 

COMBINACIONS 

ÚS DE FORMES BINÀRIES NORMATIVES ÚS DE FORMES BINÀRIES SIMPLIFICADES 

CI sing. + CD 

LA HI (desert) *L’HI en lloc de LA HI 

(CARP1) ―La caixa alta de caoba [...] la va comprar a un antiquari amic seu que l’hi 

va deixar a molt bon preu.‖ (pàg. 26)  

(CARP2) ―EL rellotger li va apuntar l‘adreça en una targeta de la rellotgeria i l’hi va 

allargar.‖ (pàg. 142) 

(CARP3) ―Havia llogat aquella casa per passar-hi l‘estiu [...], encara no tenia les claus, 

per això no l’hi podia ensenyar per dintre [...]‖ (pàg. 170) 

L’HI 

(CARP4) ――[...] com si nomes existís el seu cap que li feia l‘efecte que 

era el centre del món per a la Raquel quan l’hi rentava [...]‖ 

(pàg. 28) 

(CARP5) ―Els homes de la família del Tadeusz havien aconseguit salvar 

el rellotge de la insurrecció de 1863 [...], va explicar al Tadeusz 

el seu pare el dia que l’hi va oferir [...]‖ (pàg. 134) 
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(CARP6) ―[...] deia que ja tenia un destí pensat per a ella [...], que no 

volia que res l’hi espatllés [...]‖ (pàg. 149) 

(CARP7) ―[...] aquest rellotge conserva la mateixa esplendor que quan 

l’hi vaig comprar a Viena [...]‖ (pàg. 225) 

(CARP8) ―[...] era un bastó molt bonic [...]. L’hi havia regalat el Mateu 

[...]‖ (pàg. 227) 

LES HI 

(CARP9) ―La Maite va mirar la seva àvia mentre li agafava les mans i les 

hi sacsejava suaument.‖ (pàg. 213) 

 

ELS HI  

(CARP10) ―[...] li va dir que tenia els cabells ondulats com els de Joseph 

Cotten, però morenos, i li va passar la mà pel cap i els hi va 

esbullar tots.‖ (pàg. 148)  

(CARP11) ―L‘home de la immobiliària havia tret uns papers de la cartera 

i els hi va allargar.‖ (pàg. 197) 

 

CI pl. + CD 

ELS LA (desert)  

ELS EL (desert) 

ELS LES (desert) 
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ELS ELS (desert) 

CI + CD neutre 

LI HO (desert) *L’HI en lloc de LI HO 

(CARP12) ― [...] la Julia rumiava que el que hauria hagut de fer era viure amb 

intensitat l‘única existència de la qual tenia certesa, que era la vida 

quotidiana, però la presència del Félix no l’hi havia deixat fer.‖ (pàg. 13) 

 

(CARP13) ――[...] la Rita va pensar que al vespre parlaria amb el Tadeusz per l‘skype i 

l’hi explicaria tot.‖ (pàg. 17) 

(CARP14) ―La millor solució era que se‘n tornés a casa, ja veuria com el Félix no la 

pegaria mau més, l’hi havia promès.‖ (pàg. 65) 

(CARP15) ―[...] que no obrís els ulls fins que l’hi digués.‖ (pàg. 105) 

(CARP16)  ―[...] i de vegades la Giulietta venia a passar una setmana amb ell s San 

José, quan l’hi permetia la feina.‖ (pàg. 176)  

(CARP17) ―[...] estava segura que al Tadeusz li passava alguna cosa semblant. L’hi 

havia deixat ben clar el que havia vist al darrere dels seus ulls.‖ (pàg. 180) 

ELS HO 

(CARP18) ―El pare i la mare no ho saben que he vingut, no els ho diguis 

[...]‖ (pàg. 213) 
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CI + CD partitiu 

LI’N (desert) *N’HI en lloc de LI’N 

(CARP19) ―Com si el tic-tac li hagués de fer companyia, com n’hi feien els petons 

del Tadeusz durant les nits de Cracòvia.‖ (pàg. 191) 

(CARP20) ―[...] nosaltres podem guanyar-hi diners si sabem aprofitar les ocasions 

que se‘ns presentin. A vostè n’hi acaba de trucar una de magnífica a la 

porta [...]‖ (pàg. 198) 

ELS EN (desert)  
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 (CAR) Joan Carreras (2015). L’àguila negra. Barcelona: Proa. 

ESQUEMA DE 

COMBINACIONS 

ÚS DE FORMES BINÀRIES NORMATIVES ÚS DE FORMES BINÀRIES SIMPLIFICADES 

CI sing. + CD 

LA HI (desert)  

L’HI 

 (CAR1) ―En treu un paquet embolicat amb paper del color de les genives sanes i l’hi 

dóna.‖ (pàg. 90) 

(CAR2) ―[...] el Marià sospitava que l‘entusiasme, el seu reconegut entusiasme, 

provenia d‘ella, que era ella qui el tenia a la seva càrrega genètica i l’hi havia 

transmès [...]‖ (pàg. 114) 

(CAR3) ―Va agafar el mitjó de la boca de la Floyd i l’hi va tornar [...]‖ (pàg. 167) 

(CAR4) ―Quan la Teresa va trucar, va agafar el telèfon l‘Anna Maria, que on li va 

penjar i li va respondre que sí, que ja ho sabien i que el Marià era a casa, i l’hi 

va passar [...]‖ (pàg. 191) 

(CAR5) ―Encara que no estigués preparada, com a mínim li podria passar 

l‘instrumental quan l’hi demanés.‖ (pàg. 235) 

(CAR6) ―L‘Oriol [...] va canviar el waterpolo per les curses de quatre-cents metres [...]- 
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Té a l‘habitació la foto on se‘l veu amb la torxa olímpica [...] i unes quantes 

medalles guanyades amb l‘equip de waterpolo. El seu entusiasme, a pesar dels 

dubtes, és una prova rotunda que el Marià l’hi podia haver encomanat [...]· 

(pàg. 237) 

LES HI 

(CAR7) ―La seva germana havia perdut les arracades. Ella no volia molestar-nos, però 

ell, com que les hi havia regalades, volia provar de trobar-les.‖ (pàg. 61) 

 

ELS HI (desert)  

CI pl. + CD 

ELS LA (desert)  

ELS EL (desert) 

ELS LES (desert) 

ELS ELS (desert) 

CI + CD neutre 

LI HO (desert) *L’HI en lloc de LI HO 

(CAR8) ― ―Potser un dia l‘hauries de conèixer. 

L’hi diu quan ja són a tocar de la plaça Gal·la Placídia [...]‖ (pàg. 

44) 

 

(CAR9) ―Esmorzaven de pressa i ell se‘n tornava cap a casa i deia als 
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pares, que no l’hi preguntaven, que havia passat la nit estudiant 

amb el Tomàs.‖ (pàg. 63) 

(CAR10) ――[...] Entra, em sembla que has d‘anar a ballar ―això l’hi diu en 

veu baixa.‖ (pàg. 98) 

(CAR11) ――Ara ja l’hi he dit.‖ (pàg. 119) 

(CAR12) ―Decebut, va acceptar l‘experiment de les infusions purgants que 

li oferien. La Cris l’hi havia suggerit.‖ (pàg. 131) 

(CAR13) ―Ho havia comprat per a ella. Per això l’hi havia de donar.‖ 

(pàg. 161) 

(CAR14) ―Al cap de poc va voler que s‘hi acostés més i l’hi va demanar 

amb gestos lleus. 

[...] 

[...] abans que el Marià contestés li va explicar que ho repetia a 

tothom i que a ella mateixa l’hi deia tres i quatre vegades cada 

dia [...]‖ (pàg. 164) 

(CAR15) ―Tan diferent, accepta el Marià, però tan idealista, això no l’hi 

perdona.‖ (pàg. 175) 

(CAR16) ―Si l’hi deia tot, també era precisament perquè volia que fos ells 

qui ho digués al Tomàs.‖ (pàg. 185) 
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(CAR17) ―Després que nasqués l‘Oriol, només s‘havien trobat per coses 

del pis. L’hi prometia: no havia passat res.‖ (pàg. 186) 

(CAR18) ―L’hi voldria dir [...]‖ (pàg. 199) 

(CAR19) ―Era així com l’hi havia explicat l‘Anna Maria [...]‖ (pàg. 238) 

(CAR20) ―Quan la Marta l’hi explica [...]‖ (pàg. 242) 

(CAR21) ―La Laura li diu que està contenta que li agradés el massatge i ell 

fa veure que no n‘hi havia per a tant, tot i que l’hi torna a agrair.‖ 

(pàg. 251) 

Podeu consultar la resta d‘exemples a les pàgines següents: 264 (2), 279 (2), 303, 
309, 311, 313, 323, 332 (2) i 333. 

ELS HO 

(CAR22) ―[...] però que a ells els ho confessa tot [...]‖ (pàg. 38) 

(CAR23) ―[...] havien creat un món particular que els ho exigia tot.‖ (pàg. 284) 

(CAR24) ――[...] a on vas portar els nens? 

―Als mateixos llocs que havia anat amb l‘Anna Maria i abans amb tu. És 

normal, no? Els ho volia ensenyar tot.‖ (pàg. 298) 

 

CI + CD partitiu LI’N (desert)  
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ELS EN  

(CAR25) ―[...] s‘han confabulat per sortir una mica abans i obrir els paquets d‘arròs. 

El Marià i la Teresa s‘hi ha afegit i, quan els nuvis passen pel passadís que els 

convidats han obert a la porta de l‘església, xisclen i aplaudeixen mentre els 

en llacen a grapats.‖ (pàg. 88-89) 

 

ALTRES CASOS 

 *L’HI en lloc de LI 

(CAR26) ―L‘Oriol li va trencar tres dits d‘una mà, amb un sol gest. L‘altre 

va xisclar. El va fer callar d‘un cop de puny als llavis. Va caure. 

No sabia què havia de fer. Va pensar que el denunciaria. L’hi va 

dir: «Et denunciaré, et podriràs a la presó»‖ (pàg. 266) 
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 (CUS) Jordi Cussà (2010). El noi de Sarajevo. Barcelona: Proa (―A Tot Vent‖, 534). 

ESQUEMA DE 

COMBINACIONS 

ÚS DE FORMES BINÀRIES NORMATIVES ÚS DE FORMES BINÀRIES SIMPLIFICADES 

CI sing. + CD 

LA HI (desert) *L’HI en lloc de LA HI 

(CUS1) ―[...] la veritat no l’hi explicaria ni que el torturés.‖ (pàg. 19)  

(CUS2) ―[...] estava pendent del Giusé, que acabava de ficar les pizzes i 

l‘ampolla de vi dins una bossa i l’hi donava per sobre del taulell.‖ (pàg. 

120)  

(CUS3) ―[...] contemplava el devessall de vi i pizzes esclafades, penedit 

d‘haver-ho provocat i molest perquè el Giusé no l’hi voldria cobrar de 

cap manera.‖ (pàg. 122) 

(CUS4) ―La idea, segons el capità, l’hi havia suggerit el Dusko  [...]‖ (pàg. 211) 

L’HI 

(CUS5) ―El Salko, de cara a la pissarra, va treure la supergoma del butxacó i hi 

va muntar un ganxet d‘alumini. Quan la Serena era a un pam de la 

porta, es va girar ràpidament i l’hi va disparar al cos.‖ (Cussà 2010: 21) 

(CUS6) ―[...] el pizzer va coronar un cucurutxo de galeta amb una bolassa de 
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llimona i l’hi va oferir [...] (pàg. 119) 

(CUS7) ―[...] el regal d‘aniversari ja l’hi havia donat dissabte passat [...]‖ (pàg. 

233) 

LES HI 

(CUS8) ―Hi va trobar... unes botes noves! [...]. La mare, excepcionalment, 

perquè ja feia anys que se les posava sol, les hi va calçar sobre els 

mitjons blaus de llaneta [...]‖ (pàg. 13) 

 

ELS HI  

(CUS9) ―[...] la tieta Jadranka va baixar per parlar amb el guàrdia i donar-li un 

document semblant a un passaport. Els de l‘Olga i l‘Aleksandra va dir 

que era millor no ensenyar-los, si no els hi exigien.‖ (pàg. 103) 

 

CI pl. + CD 

ELS LA (desert)  

ELS EL (desert) 

ELS LES (desert) 

ELS ELS (desert) 

CI + CD neutre 

LI HO (desert) *L’HI en lloc de LI HO 

(CUS10) ― [...] un dia la Monika l’hi havia explicat.‖ (pàg. 34) 
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(CUS11) ―El Dusko es deia que, en tot cas, l’hi preguntaria després [...]‖ (pàg. 

64) 

(CUS12) ――No gaire lluny d‘aquí hi ha el mas del tiet Alija, el germà de la 

mare. Ell ens podria ajudar. 

―Vols dir? No l’hi hauran cremat tot a hores d‘ara, si és musulmà? 

― va inquirir l‘Aleksandra.‖ (pàg. 81) 

(CUS13) ―Ell, de fet, se senti tant o més cansat que ahir [...]. La tieta Jadranka, 

naturalment, l’hi va notar a la primera.‖ (pàg. 100) 

(CUS14) ―Quan el Dusko, [...], va preguntar el motiu del canvi, la Serena, [...], 

va confessar que la tieta Olga l’hi havia fet prometre.‖ (pàg. 107) 

(CUS15) ―Dusko es va dir que potser el Drago no l‘havia encertat en escollir 

aquela cel·la en aquell rusc [...]. L’hi diria quan tornessin [...]‖ (pàg. 

116) 

(CUS16) ―[...] va preguntar on era la clínica i com es deia la propietària, i quan 

el metge l’hi va aclarir [...]‖ (pàg. 126-127) 

(CUS17) ―Feien excursions gairebé cada dia, amb el totterreny i a peu, i s‘hi 

emportaven l‘Ana sempre que la feina l’hi permetia.‖ (pàg. 128) 

(CUS18) ―[...] va intuir, assumir, comprendre, que les nits que sortien juntes a 

vegades acabaven dormint juntes al llit matrimonial de la tieta. El va 
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enrabiar que l’hi volguessin amagar [...]‖ (pàg. 130) 

(CUS19) ――Em sembla que jo podria dir el mateix ―va replicar el sagal a punt 

d‘ebullició―. Ja sé què és una lesbiana... i tant me fot què foteu al llit. 

El que m‘emprenya és que m‘ho hagueu volgut amagar. 

―Dusko! Disculpa‘t immediatament! ―va tronar l‘Ana, [...]. 

―No... El regla és molt bonic, Ana, i segurament... no l’hi havíem 

d‘hav...‖ (pàg. 131) 

(CUS20) ―La Sofia, [...], va saludar el Dusko amb una moixaina als cabells que 

el xicot va trobar massa maternal [...]. Després l’hi va compensar 

convidant-lo a [...]‖ (pàg. 138-139) 

(CUS21) ―El Dusko volia, i tant, però no sabia què, perquè no l’hi havia pas 

explicat.‖ (pàg. 149) 

(CUS22) ―Després va esperar deu segons, [...], perquè així l’hi havia ordenat 

tres cops el capità [...]‖ (pàg. 159) 

Podeu consultar la resta d‘exemples a les pàgines següents: 171, 192, 200, 209, 219 i 241. 

ELS HO 

(CUS23) ―Quan la pluja els ho permetia encara anaven a mar sovint [...]‖ (pàg. 

108) 

(CUS24) ―Els agraïa tot el que havien fet per ell i els ho agrairia tota la vida.‖ 
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(pàg. 110) 

(CUS25) ―La nit anterior, [...], la Jadranka els ho havia explicat així [...]‖ (pàg. 

241) 

CI + CD partitiu 

LI’N (desert)  

ELS EN (desert)  
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 (ELH) Najat El Hachmi (2008). L’últim patriarca. Barcelona: Editorial Planeta. 

ESQUEMA DE 

COMBINACIONS 

ÚS DE FORMES BINÀRIES NORMATIVES ÚS DE FORMES BINÀRIES 

SIMPLIFICADES 

CI sing. + CD 

LA HI  

(ELH1) ―[...] després de tot el que t‘havia costat de tenir un fill mascle, faràs que de l‘ensurt se li 

endugui un djin l‘ànima i no la hi torni mai més.‖ (pàg. 20) 

(ELH2) ―No s‘imaginava el seu fill se setze anys mantenint un adona, [...]; no se l‘imaginava mai 

tutelant una esposa. Si us plau, si us plau, senyor meu, no la hi concedeixis.‖ (pàg. 63) 

(ELH3) ―No era culpa seva que aquella porca no l‘hagués volgut, ni que l‘amo no la hi hagués 

donat [...]‖ (pàg. 94) 

 

L’HI (desert)  

LES HI 

(ELH4) ―La mare es va estar no se sap quants dies amb les cames plenes de morats [...]. Quan 

m‘explica aquesta història, jo sempre les hi repasso fixament, a veure si encara li queda 

alguna marca.‖ (pàg. 112) 
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(ELH5) ―No hauries començat a demanar-li d‘on havia tret aquelles frases, i qui les hi havia 

dites?‖ (pàg. 140) 

(ELH6) ―Ja no m‘explicava coses, però és jo no les hi havia pogut explicar mai.‖ (pàg. 300)52 

ELS HI (desert)  

CI pl. + CD 

ELS LA (desert)  

ELS EL (desert) 

ELS LES (desert) 

ELS ELS  

(ELH7) ―[...] un any els havia dut aquells cavalls de plàstic i homenets que no podien doblegar ni 

genolls ni colzes, amb barrets que els deixaven el cap buit al descobert si els els treies.‖ 

(pàg. 162) 

CI + CD neutre 

LI HO 

(ELH8) ―I el germà li ho va dir, que no estava compromesa ni casada ni demanada en matrimoni 

per ningú [...]. 

[...] 

Va decidir de parlar directament amb la mare i que ella li ho expliqués al pare.‖ (pàg. 

59) 

 

                                                           
52 A l‘obra, hi manca la conjunció que de l‘oració subordinada adversativa. 
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(ELH9) ―Encara ara, si li ho pregunta, arronsa les espatlles fent cara d‘interrogant.‖ (pàg. 66) 

(ELH10) ―Mimoun sí que recorda que el sexe va ser molt ràpid, [...], però que ella havia tremolat 

com no tremolava mai amb aquell calb de la clenxa damunt l‘orella, li ho va dir ella 

mateixa [...]. Ella era més càlida que les dones que li ho feien per diners [...]‖ (pàg. 90) 

(ELH11) ―[...] res de parlar de sexe, ni de l‘explícit ni del que no ho és, res de paraulotes, que elles 

només li ho permetien quan tenia un episodi d‘aquells [...]‖ (pàg. 98) 

(ELH12) ―Res, no em deixava en pau i em continuava perseguint fins que la vaig amenaçar 

d‘explicar-li-ho al seu marit. Imagina‘t com en són, de tous, que quan li ho vaig haver dit 

[...]‖ (pàg. 99) 

(ELH13) ―Això, li ho va dir [...]. Però Mimoun li ho havia demanat.‖ (pàg. 120-121) 

(ELH14) ―Les germanes de Mimoun li ho havien dit [...]‖ (pàg. 139) 

(ELH15) ―[...] però no li ho vaig dir mai, tot allò.‖ (pàg. 195) 

(ELH16) ―Li ho vaig explicar a la mare.‖ (pàg. 200) 

(ELH17) ―Quants anys tenies quan vas dormir amb el pare per primera vegada? I no la vaig mirar 

als ulls mentre li ho deia [...]‖ (pàg. 217) 

(ELH18) ―[...] jo que ni li ho havia dit, que ho fes.‖ (pàg. 232) 
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(ELH19) ―[...] no sé si és que la mare li ho va dir o no [...]‖ (pàg. 241) 

Podeu consultar la resta d‘exemples a les pàgines següents: 283, 301, 309, 310, 314, 320 i 326. 

ELS HO 

(ELH20) ―[...] havia refusat la invitació dels seu cunyat d‘acompanyar-lo a casa d‘una amiga seva 

que els ho feia a molt bon preu.‖ (pàg. 67) 

(ELH21) ―N‘hi ha molt poques que et deixin que els ho facis pel darrere [...]‖ (pàg. 86) 

(ELH22) ―[...] tu ja els ho has explicat tot [...]‖ (pàg. 179) 

(ELH23) ―El teu marit els ho ha exigit i ells s‘ho estan pensant.‖ (pàg. 237) 

 

CI + CD partitiu 

LI’N (desert) *N’HI ne lloc de LI’N 

(ELH24) ―[...] el tabac que solia esnifar se li havia acabat, a 

la botiguera del poble no n’hi quedava [...]‖ (pàg. 

16) 

(ELH25) ―Li demanava diners que ella no tenia i li agafava 

un atac dels seus si no n’hi donava.‖ (pàg. 40) 

(ELH26) ―Un dia va arribar amb tot de paquets de ciutat i 

n’hi havia llançat un a la mare [...]‖ (pàg. 117) 

(ELH27) ―Quan l‘havien vist, totes les dones havien 
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corregut a portar fang del pati de fora i n’hi havien 

posat per tota la cara.‖ (pàg. 153) 

ELS EN (desert)  
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 (GIL) Ricard Gil Giner. Traductor a: Isabel Allende (2015). El joc de Ripper. Barcelona: Penguin Random 

House Grupo Editorial (―Debolsillo‖, 168/20).  

ESQUEMA DE 

COMBINACIONS 

ÚS DE FORMES BINÀRIES NORMATIVES ÚS DE FORMES BINÀRIES SIMPLIFICADES 

CI sing. + CD 

LA HI (desert) *L’HI en lloc de LA HI 

(GIL1) ―Quan va parlar amb en Pedro Alarcón, la va descriure com [...]. Poc 

després, quan ell l’hi va presentar, l‘Alarcón va opinar que la Indiana [...]‖ 

(pàg. 25) 

(GIL2) ―[Es preguntava com s‘havia assabentat la Jennifer de l‘existència de la 

Indiana; devia haver estat per l‘horòscop xinès, perquè ell mai no l’hi 

havia mencionat.‖(pàg. 122) 

(GIL3) ―L‘Ayani va vessar unes gotes del flascó a la tassa, i l’hi va passar [...]‖ (pàg. 

146) 

(GIL4) ――En Bob? Per què hauria de tenir-la? Jo no tinc la clau del seu! 

―L’hi vas donar tu perquè instal·lés el televisor [...]‖ (pàg. 154) 

(GIL5) ――[...] l‘Amanda ja té una gateta [...]. L’hi va regalar una amiga meva [...]‖ 
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(pàg. 147)  

(GIL6) ―[...] la meitat de la música que ell tenia l’hi havia regalat la Geneviève [...]‖ 

(pàg. 165) 

  

(GIL7) ―[...] es treia la pròtesi, que va deixar a la sorra, segur que ningú no l’hi 

tocaria [...]‖ (pàg. 173) 

(GIL8) ―Ella el va mirar de cua d‘ull, desconfiada, mentre ell buscava la capseta de 

Bulgari [...] fins que per fi la va localitzar i l’hi va posar al davant [...]‖ (pàg. 

301) 

(GIL9) ――[...] Suposo que en Miller havia parlat a la Indiana d‘aquesta nòvia, [...], 

però mai no l’hi havia presentat [...]‖ (pàg. 390) 

(GIL10) ――Té alguna foto bona del noi, Angelique? 

―En tinc unes quantes, però la millor és una que em van enviar els 

Fernwood [...]. L’hi puc enviar ara mateix.‖ (pàg. 435) 

L’HI 

(GIL11) ―Va mesurar el menjar del gos i l’hi va posar en el plat [...]‖ (pàg. 87) 

(GIL12) ―― No pots estar segur que aquella nit l‘Ayani es prengués el somnífer. 

― En Galang l’hi va portar amb una tassa de xocolata [...]‖ (pàg. 159) 
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 (GIL13) ――No és el meu preferit, per ser-li franca, però el seu llibre el llegiré 

igualment. 

―L’hi enviaré tan aviat com surti. Digui, Angelique, recorda alguna 

cosa sobre en Galespi que em pugui servir? 

―Doncs... sí, Blake. Hi ha un detall que potser no tingui importància, 

però l’hi explicaré igualment. Està gravant?‖ (pàg. 434) 

(GIL14) ――Abaixi el fusell, senyor, si no vol que l’hi prengui. [...]‖ (pàg. 463) 

LES HI 

(GIL15) ―La Indiana no coneixia aquesta residència ni la vinya de Napa, perquè 

ell no les hi havia ensenyat [...]‖ (pàg. 130) 

(GIL16) ―Sabia que era una solució temporal, perquè feia molt que en Mark tenia 

l‘ull posat en aquelles terres i aviat les hi prendria [...]‖ (pàg. 295) 

(GIL17) ―La Indiana va acabar donant-li explicacions, com si les hi degués [...]‖ 

(pàg. 318) 

 

ELS HI  

(GIL18) ――[...] Ahir vaig trobar això entre el correu ―va dir ella, passant-li un 

parell de fulls doblegats per la meitat, que ell va llegir ràpidament i els hi 

va tornar.‖ (pàg. 176) 
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CI pl. + CD 

ELS LA  

(GIL19) ――[...] Diria que no pertanyia als Constante. 

―[...] Vas dir que hi havia una ampolla de licor a la nevera? ―va 

preguntar l‘Amanda. 

―Sí. Algú els la devia regalar [...]‖ (pàg. 127) 

 

ELS EL (desert) 

ELS LES (desert) 

ELS ELS (desert) 

CI + CD neutre 

LI HO (desert) *L’HI en lloc de LI HO 

(GIL20) ― L‘Amanda havia decidit casar-se amb ell en un futur remot, però encara 

no l’hi havia dit.‖ (pàg. 40) 

 

(GIL21) ――No és veritat. En Bob t‘ha salvat de la presó més d‘una vegada. 

―Perquè tu l’hi has demanat. [...]‖ (pàg. 42) 

(GIL22) ―[...] però va acceptar anar a buscar-lo a l‘hospital quan li van donar l‘alta 

perquè la seva filla l’hi va demanar [...]‖ (pàg. 65) 

(GIL23) ―[...] encara que ell no tenia intenció de casar-se, l‘ofenia que ella tampoc 

no l’hi plantegés [...]‖ (pàg. 99) 
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(GIL24) ――[...] Esbrina‘n tot el que puguis. 

―Com? 

―Parla amb el papa. 

―Per què no l’hi preguntes tu?‖ (pàg. 112) 

 

(GIL25) ――[...] Examini el quadre i digui‘m a qui s‘assembla la bella Susanna. 

―En realitat, senyor, no l’hi sabria dir [...]‖ (pàg. 139) 

(GIL26) ――[...] A més, només ataca quan jo l’hi mano.‖ (pàg. 174) 

(GIL27) ―[...] Canviaria, l’hi prometia [...]‖ (pàg. 302) 

(GIL28) ――Per què l’hi hauríem de dir?‖ (pàg. 310) 

(GIL29) ―[...] l‘Encarnación va ser víctima d‘una conspiració familiar que li ocultava 

l‘existència de l‘Alan Keller, fins que l‘Amanda, [...] l’hi va explicar.‖ (pàg. 

313) 

(GIL30) ―A la Indiana li hauria costat trobar una resposta raonable si li haguessin 

preguntat com podia estar tan segura de la innocència d‘en Miller [...]; però 

ningú no l’hi va preguntar [...]‖ (pàg. 354-355) 

(GIL31) ―[...] hauria donat tot el que tenia per participar si els nois l’hi haguessin 

permès [...]‖ (pàg. 359) 

(GIL32) ――[...] Permeti‘m que l’hi expliqui. [...]‖ (pàg. 387) 
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(GIL33) ――Ja l’hi vaig dir, senyor. [...]‖ (pàg. 399) 

(GIL34) ――És aquesta, l’hi prometo.‖ (pàg. 410) 

(GIL35) ――Serà la columna vertebral del meu llibre, Angelique, l’hi puc assegurar.‖ 

(pàg. 434) 

(GIL36) ―[...] encara no sabies res de l‘embaràs i tu acabaves de descobrir-ho. Dos 

dies més tard, quan l’hi vas anunciar [...]‖ (pàg. 439) 

(GIL37) ――Per què no ho havia dit abans? ―va grunyir l‘home. 

―L’hi dic ara.‖ (pàg. 463) 

ELS HO 

(GIL38) ―Dintre d‘això hi havia algunes variants, però poques, que posaven en 

pràctica a l‘hotel Fairmont una o dues vegades per setmana, segons els 

ho demanés el cos.‖ (pàg. 61) 

(GIL39) ―Vivien sense luxes, eren solters, i si algú els ho preguntava, deien que 

estaven massa endurits [...]‖ (pàg. 91) 

(GIL40) ―Tots dos mereixien la pena de mort pels seus crims, i així els ho vaig 

dir.‖ (pàg. 433) 

(GIL41) ―L‘Amanda i en Blake ja ho sabien, els ho havia dit en Miller [...]‖ (pàg. 

455) 
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CI + CD partitiu 

LI’N 

(GIL42) ――[...] Col·leccionava uns animals de vidre que no ens deixava tocar. 

―Dimecres li’n va arribar un ―va dir l‘inspector.‖ (pàg. 228) 

 

ELS EN (desert)  
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 (NiM) Albert Nolla i Jordi Mas López. Traductors a: Haruki Murakami (2015). Homes sense dones. Barcelona: 

Editorial Empúries (―Narrativa‖, 478). 

ESQUEMA DE 

COMBINACIONS  

ÚS DE FORMES BINÀRIES 

NORMATIVES 

ÚS DE FORMES BINÀRIES SIMPLIFICADES 

 

 

 

 

CI sing. + CD 

LA HI (desert) *L’HI en lloc de LA HI 

(NiM1) ――[...] Quan ell em trucava, jo ignorava la trucada i no l’hi tornava.‖ (pàg. 45) 

L’HI 

(NiM2) ―Anava a comprar menjar per a en Habara en un 

supermercat del barri, i l’hi portava amb el cotxe [...] (pàg. 

137) 

(NiM3) ――No tan bé ―va dir ella―. Aquest pany no l’hi puc 

arreglar ara, aquí.‖ (pàg. 238) 

 

LES HI  

(NiM4) ―La dona va agafar la mà d‘en Kino i la va guiar per les 

cremades de cigarret. Les hi va fer tocar totes per ordre 

[...]‖ (pàg. 192) 

 



Usos normatius i usos reals d‘algunes combinacions binàries de pronoms de tercera persona                    
 

Judith Vidal Gallego Pàgina 104 

 

ELS HI  

(NiM5) ―Tenia els llavis secs i ben tancats, com si els hi haguessin 

cosit.‖ (pàg. 123) 

 

 

CI pl. + CD 

ELS LA (desert)  

ELS EL (desert) 

ELS LES (desert) 

ELS ELS (desert) 

CI + CD neutre 

LI HO (desert) 

  

 

*L’HI en lloc de LI HO 

(NiM6) ― ―Però, escolti, senyor Kafuku ―li va dir el mecànic―, aquesta noia condueix molt bé. 

L’hi ben asseguro. 

[...] 

―Quina edat té? 

―Uns vint-i-cinc. No l’hi he preguntat mai [...] 

―Però què? 

―Com l’hi diria... És una mica excèntrica.‖ (pàg. 11) 

 

(NiM7) ―Va començar a explicar coses que potser no havia d‘explicar, fins i tot sense que ningú l’hi 

demanés.‖ (pàg. 39) 

(NiM8) ―Vaig intentar imaginar-me uns anells de creixement dins meu, però l‘únic que vaig veure va 
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ser un tall que havia sobrat del pastís Baumkuchen que m‘havia menjat feia tres dies. Quan 

l’hi vaig explicar, va esclafir una rialla.‖ (pàg. 74) 

(NiM9) ―Vaig trucar molts cops a aquella dona per explicar-li la situació i demanar-li que vingués. 

L’hi vaig suplicar.‖(pàg. 128) 

(NiM10) ―Hi vaig estar d‘acord. Certament, no havia sentit mai una història com aquella. En aquell 

sentit, el doctor Tokai era una persona ben especial. Quan l’hi vaig dir, en Goto es va tapar 

la cara amb les mans [...]‖ (pàg. 129) 

(NiM11) ―Vaig desitjar que es pogués refer del cop i que en endavant tingués una vida ben feliç. L’hi 

vaig dir en el moment d‘acomiadar-nos.‖ (pàg. 130) 

(NiM12) ―La conversa havia tingut lloc uns tres mesos abans que en Kino descobrís que la seva 

dona l‘enganyava. Ell li havia respost que l’hi agraïa molt [...]‖ (pàg. 175) 

(NiM13) ―En Kino no n‘hi va explicar la raó, i la tieta tampoc no l’hi va demanar. [...] Després, la 

tieta li va dir la quantitat mensual que li cobraria per llogar-li el local. Era molt més baixa del 

que en Kino havia previst. Li va dir que, si era així, segurament l’hi podria pagar.‖ (pàg. 176) 

(NiM14) ―A ell li agradava la gata, i semblava que la gata també el tolerava força bé a ell. Ell li 

donava menjar, li oferia un lloc per dormir i la deixava tan tranquil·la com podia. La gata l’hi 

agraïa mostrant-li afecte [...]‖ (pàg. 198) 

(NiM15) ―En Kino no ho entenia i l’hi va manifestar.‖ (pàg. 203) 

(NiM16) ―― [...] Perdoni que l’hi pregunti, però, té prou diners per fer un viatge llarg?‖ (pàg. 204) 
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(NiM17) ―Què era aquell home? Però mentre no l’hi digués ell mateix per iniciativa pròpia, no tenia 

manera de saber-ho.‖ (pàg. 205) 

(NiM18) ―En Kamita l’hi havia prohibit enèrgicament: li havia dit que no oblidés [...]‖ (pàg. 211) 

(NiM19) ――Ja l’hi he dit abans, però en realitat havia de ser el pare o algun dels meus germans qui 

vingués [...]‖ (pàg. 242) 

(NiM20) ――Bé, potser no serveix de res que l’hi pregunti a vostè, oi? [...]‖(pàg. 246) 

(NiM21) ―L‘únic que sabia era que el seu cor li demanava tornar a veure aquella noia geperuda. L’hi 

exigia.‖ (pàg. 248) 

(NiM22) ―[...] li va explicar que a l‘aula de l‘institut [...]. L’hi va explicar sense cap propòsit [...]‖ 

(pàg. 263) 

ELS HO 

(NiM23) ―I tots aquests paios es pensen que, tal com sóc, jo els 

ho posaria molt fàcil per fer-s‘ho a mi.‖ (pàg. 241) 

 

 

 

LI’N (desert) 

 

*N’HI en lloc de LI’N 

(NiM24) ―Evidentment, el fet d‘imaginar-se la seva dona en braços d‘un altre home li feia mal. Era 

impossible que no n’hi fes.‖ (pàg. 24) 
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CI + CD partitiu (NiM25) ――[...] Aquest any al club s‘hi ha apuntat moltes noies bufones. Ja n’hi presentaré alguna.‖ 

(pàg. 69) 

(NiM26) ―Conservava gairebé tots els cabells (se n’hi començaven a veure alguns de blancs) [...]‖ 

(pàg. 95) 

(NiM27) ―Va posar al nom de Kino al bar perquè no se n’hi va acudir cap altre d‘adequat.‖ (pàg. 

177) 

ELS EN (desert)  
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 (PAM) Xavier Pàmies. Traductor a: Albert Sánchez Piñol (2013). Victus. Barcelona 1714. Barcelona: La 

Campana. 

ESQUEMA DE 

COMBINACIONS 

ÚS DE FORMES BINÀRIES 

NORMATIVES 

ÚS DE FORMES BINÀRIES SIMPLIFICADES 

CI sing. + CD 

LA HI (desert) *L’HI en lloc de LA HI 

(PAM1) ―La seva cara era un oval perfecte. El nas, ferm i prim, l’hi dividia en dos [...]‖ (pàg. 

135) 

(PAM2) ――Els pobles sense campana són partidaris de l‘arxiduc ―va explicar―. Els hi regalen 

per fondre canons. ―Va picar l‘ullet amb sornegueria―. Aviam; com que aquests són 

catalans, segur que l’hi van vendre.‖ (pàg. 149) 

(PAM3) ―― ¿Podria sostenir-me un moment aquesta pedra?  

― D‘acord [...] . Però ¿per a què vol que l’hi aguanti?‖ (pàg. 182) 

(PAM4) ―― Només és un munt de cera! ¿L’hi faig empassar perquè s‘indigesti?‖ (pàg. 213) 

(PAM5) ―Al Karlangues la idea no li va fer gens de gràcia, i la següent carta al seu germà l’hi 

va fer arribar amb un agent [...]‖ (pàg. 306) 

(PAM6) ――Vinga, Zuviría, sigui sincer amb vostè mateix. La seva fuga no l’hi va dictar la 
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racionalitat, sinó l‘egoisme.‖ (pàg. 332) 

(PAM7) ―A intendència eren tan zelosos que volien fer-me pagar sis lliures per una espasa. 

M‘hi vaig negar en rodó. Aquell mateix vespre, mentre en Peret roncava, li vaig robar 

la seva. [...]. D‘allò més ofès, en Peret em va estar exigint que l’hi tornés fins ben bé al 

final del setge.‖ (pàg. 381) 

(PAM8) ―Em va demanar la capsa de música espatllada. L’hi vaig acostar [...]‖ (pàg. 571) 

L’HI 

(PAM9) ―Amb una mà li va aixecar la barbeta, amb l‘altra li va 

clavar un ganivet en un costat del coll, l’hi va travessar 

amb una fulla [...]‖  (pàg. 155) 

(PAM10) ―Era el carillon à musique de l‘Amelis. [...]. Em vaig 

acostar i l’hi vaig donar.‖ (pàg. 496) 

 

LES HI (desert) *ELS HI en lloc de LES HI 

(PAM11) ――Els pobles sense campana són partidaris de l‘arxiduc ―va explicar―. Els hi 

regalen per fondre canons.‖ (pàg. 149) 

 

ELS HI (desert)  
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CI pl. + CD 

ELS LA (desert) *ELS HI en lloc de ELS LA 

(PAM12) ―El que té d‘extraordinari el cas català és el que en dedueixen: com que tenen la raó, 

el món els hi acabarà donant.‖ (pàg. 324) 

ELS EL  

(PAM13) ―Els més rics, com era de preveure, no volien saber res 

d‘aquella bogeria. S‘estimaven més arribar a les línies 

borbòniques i acollir-se al perdó del Felipó. No els el 

negaria.‖ (pàg. 326) 

 

ELS LES (desert)  

ELS ELS (desert)  

CI + CD neutre 

LI HO (desert) *L’HI en lloc de LI HO 

(PAM14) ― Em pegava sovint, encara que això no l’hi vaig recriminar mai [...]‖ (pàg. 52) 

(PAM15) ―Hi va accedir perquè realment era una bona escola per al fill d‘un comerciant, i per 

no tenir-me a prop. No l’hi vaig recriminar.‖ (pàg. 53) 

(PAM16) ―Abans de reprendre la marxa volia que exercís de traductor amb un home de poble. 

¿On era exactament l‘exèrcit francoespanyol de les Dues Corones? L’hi vaig demanar 

[...]‖ (pàg. 123) 
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(PAM17) ―Demanaria perdó al meu pare, de genolls si feia falta. L’hi explicaria tot.‖ (pàg. 

179) 

(PAM18) ―¿Què devia estar fent la Jeanne? Qualsevol cosa menys pensar en en Martí Zurivía. 

I no l’hi podia recriminar.‖ (pàg. 207) 

(PAM19) ―És clar que això a l‘Amelis no l’hi vaig dir mai.‖ (pàg. 236) 

(PAM20) ―Però jo tenia un deute amb un amor igual de gran. 

L’hi devia a en Vauban.‖ (pàg. 237) 

(PAM21) ――El seu raonament és transparent: l‘home neix com a ésser lliure; així doncs, que 

uns homes siguin encadenats per uns altres és intolerable, i en conseqüència tota 

ànima noble està obligada a oposar-s‘hi. Un cop alliberats, evidentment, els malfactors 

l’hi agraeixen apedregant-lo.‖ (pàg. 239) 

(PAM22)  ――Digui‘m una cosa, l’hi prego. ¿Coneix vostè la Paraula?‖ (pàg. 265) 

(PAM23) ――Però home de Déu, miri que l’hi vaig advertir ―em va renyar―. ¿Com se li acut 

ficar-se amb els catalans?‖ (pàg. 266) 

(PAM24) ――[...] ¿Entén això que li dic? 

―No l’hi sabria dir, Don Antonio.‖ (pàg. 285) 

(PAM25)  ――[...] L’hi vaig dir a Illueca, fill meu. Aquesta guerra encara no s‘ha acabat, i les 

seves tribulacions tampoc.‖ (pàg. 333) 
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(PAM26) ――Doncs jo crec que sí que pot ser [...]. Perquè sóc el seu superior i així l’hi ordeno 

[...]‖ (pàg. 352) 

(PAM27) ――[...] Confiï en ells, l’hi prego.‖ (pàg. 397) 

(PAM28) ―No hi havia cap motiu per ocultar-li el que passava, i l’hi vaig explicar.‖ (pàg. 437) 

(PAM29) ――Mariscal, l’hi prego.‖ (pàg. 474) 

(PAM30) ――¿Encara no ho sap? Doncs l’hi diré jo [...]‖ (pàg. 562) 

(PAM31) ―Va voler arrossegar-me cap al front, però una de les meves mans l’hi va impedir.‖ 

(pàg. 581) 

ELS HO 

(PAM32) ―Sabien a què venien, estaven preparats com els ho 

permetia la seva posició i els seus estudis [...]‖ (pàg. 25) 

(PAM33) ―Uns altres, molts, senzillament, se‘n van tornar cap a 

casa seva. (¿Algú els ho podia recriminar?)‖ (pàg. 422) 

(PAM34) ―Els caràcters rudes no saben demanar favors, l‘orgull 

els ho impedeix.‖ (pàg. 427) 

*ELS HI en lloc de ELS HO 

(PAM35) ――Excel·lència [...], potser té aquest parer perquè no ha vist els nostres homes en 

acció. Si els hi ordenem assaltaran París i Madrid.‖ (pàg. 397) 

CI + CD partitiu 
LI’N *N’HI en lloc de LI’N 
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(PAM36) ―¿Per què una gent de poble senzilla, a qui aquell 

assumpte dinàstic tant se li’n donava [...]?‖ (pàg. 161, 

165, 264, 286, 336) 

(PAM37) ―No en dubteu, a en Jimmy el futur de la ciutat tant se 

li’n fotia.‖ (pàg. 469) 

(PAM38) ―Déu n’hi do‖ (pàg. 38, 157, 211, 215, 254, 269, 312, 334, 337, 340, 518) 

ELS EN (desert)  
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 (PER) Marta Pera. Traductora a: Doris Lessing (2007). La clivella.  Barcelona: Edicions 62 (―El Balancí‖, 

575). 

ESQUEMA DE 

COMBINACIONS  

ÚS DE FORMES BINÀRIES NORMATIVES ÚS DE FORMES BINÀRIES SIMPLIFICADES 

CI sing. + CD 

LA HI (desert) *L’HI en lloc de LA HI 

(PER1) ―Talleu-li la cosa de davant, a veure què passa. L’hi van tallar, i es va 

morir.‖ (pàg. 25) 

(PER2) ――M‘agrado molt més jo del que m‘agrades tu ―diu la nena, però 

s‘acosta al seu germà i li diu―: Deixa-me-la tocar. 

Ell tanca els ulls, aguanta la respiració, suporta que ella l’hi estiri i 

l’hi faci rodar...‖ (pàg. 54) 

(PER3) ―[...] va agafar una pedra i l’hi va esclafar al cap.‖ (pàg. 114) 

L’HI 

(PER4) ―Es trobaven a l‘altra banda del riu. L’hi van fer travessar nedant [...]‖ (pàg. 47)  

(PER5) ―Ella sabia que havia fet un Monstre, i que l’hi havia arrabassat [...]‖ (pàg. 63) 
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LES HI (desert)  

ELS HI (desert)  

CI pl. + CD 

ELS LA  

(PER6) ―La nostra història es coneix. [...] S‘han d‘assegurar que recorden fins a l‘última 

paraula, tal com els la van explicar a elles.‖ (pàg. 17) 

 

ELS EL 

(PER7) ―En primer lloc, els nens pescaven peix per a les àligues, els el deixaven a 

l‘herba, i els ocellots [...] es posaven sobre el peix, uns peixos enormes, i se‘l 

menjaven allà mateix.‖ (pàg. 41) 

ELS LES (desert) 

ELS ELS (desert) 

 

 

CI + CD neutre 

LI HO (desert) *L’HI en lloc de LI HO 

(PER8) ―De manera que tenia raó: la inquietud de Maire ja l’hi havia dit.‖ 

(pàg. 106) 

ELS HO  
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(PER9) ―Les Velles en van començar a parlar, perquè nosaltres els ho vam explicar [...]‖ 

(pàg. 26) 

(PER10) ―[...] aquelles cares plenes d‘anhel els ho haurien dit tot.‖ (pàg. 73) 

(PER11) ―Els historiadors posteriors dels pobles sabien què era una badia, i un 

promontori, perquè l‘esbojarrada incursió de Horsa mar a través els ho havia 

ensenyat [...]‖ (pàg. 175) 

 

CI + CD partitiu 

LI’N 

(PER12) ―O sigui que «tant se li’n donava», va dir ella. Però ell no creia que tant se li’n 

donés.‖ (pàg. 161) 

 

ELS EN (desert)  
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 (PUI) Jordi Puig. Traductor a: Julia Navarro (2013). Dispara, jo ja sóc mort. Barcelona: Rosa dels Vents. 

ESQUEMA DE 

COMBINACIONS 

ÚS DE FORMES BINÀRIES NORMATIVES ÚS DE FORMES BINÀRIES SIMPLIFICADES 

CI sing. + CD 

LA HI  

(PUI1) ―De manera que si Déu li havia girat l‘esquena, ell també la hi girava.‖ 

(pàg. 134)  

(PUI2) ―La Marie va acariciar la cara d‘en Samuel i després li va agafar una 

mà i la hi va estrènyer.‖ (pàg. 219) 

(PUI3) ―[...] va agafar la mà de la Dalida i la hi va estrènyer afectuosament.‖ 

(pàg. 574) 

(PUI4) ―Em va fer estar dret mentre informava de la missió i, com sempre, 

va insistir que la hi expliqués fil per randa.‖ (pàg. 631) 

(PUI5) ―Sí, coneixia la resta de la història. La hi havia explicat sense estalviar-

se‘n detalls.‖ (pàg. 751) 

(PUI6) ―La fotografia li retornava la imatge de quan tenia divuit anys. Ella la 

hi havia regalat a en Mohamed [...]‖ (pàg. 862) 
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L’HI 

(PUI7) ―L‘Andrei es va disculpar i va demanar permís a la Raïssa per aixecar-

se de taula i retirar-se a la seva habitació a estudiar. 

La vídua Kórlov l’hi va donar amb un mal humor evident.‖ (pàg. 

54) 

(PUI8) ―Quan en Samuel es va poder acostar a la Irina, es va adonar que el 

trau era molt profund i que l’hi hauries de cosir.‖ (pàg. 138) 

(PUI9) ―L‘Ahmed va allargar la mà i en Samuel li va lliurar el títol de 

propietat. Se‘l va mirar per sobre i l’hi va tornar.‖ (pàg. 182) 

(PUI10) ―En Mohamed se li va acostar, li va posar una mà damunt del braç i 

l’hi va estrènyer lleugerament.‖ (pàg. 412) 

(PUI11) ――[...] El tsar mai no hauria cedit ni una engruna de poder, l’hi vam 

haver d‘arrabassar a la fora.‖ (pàg. 545)  

(PUI12) ――S‘imagina que Jesucrist hagués demanat socors i l’hi haguessin 

negat? [...]‖ (pàg. 683) 

(PUI13) ―Va fer un senyal al seu oncle Pedro perquè li portés un got d‘aigua i 

l’hi va fer beure.‖ (pàg. 698) 

(PUI14) ―Un tarda que ella li va donar un paquet que feia força embalum 

amb llibretes per a l‘escola, en Wadi va dir que aniria a portar-lo al 
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frare abans de tornar cap a casa. El va sorprendre la resposta de la 

senyora Moore. 

―Val més que l’hi portis demà; qui sap on deu parar el pare 

Agustín!‖ (pàg. 769-770) 

(PUI15) ――[...] Fa un mes em va demanar permís per deixar durant un temps 

l‘empresa agrícola [...]. L’hi vaig donar.‖ (pàg. 824) 

LES HI 

(PUI16) ――[...] El metge [...] li ha receptat unes injeccions per alleugerir-li el 

dolor. L‘Anissa les hi posarà.‖ (pàg. 816) 

 

ELS HI  

(PUI17) ――Aquests papers no són meus, me‘ls ha donat un amic perquè els 

hi guardi [....]‖ (pàg. 78) 

 

CI pl. + CD 

ELS LA (desert)  

ELS EL (desert) 

ELS LES 

(PUI18) ―Van tornar a la dispesa de les vídues sense ni una sola peça. La 

comtessa i les seves amigues els les havien comprat totes [...]‖ (pàg. 

49) 
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(PUI19) ――[...] sembla que un dia va proposar al Parlament que no es 

permetés als jueus de comprar ni una fanecada més de terra. 

―Però els immigrants en continuen comprant, oi? ―va voles saber 

en Samuel. 

―I tant, els qui els les venen són justament aquestes grans 

famílies.‖ (pàg. 293) 

(PUI20) ――[...] Els jueus que han anat arribant a Palestina han comprat terres 

a qui els les han volgut vendre [...]‖ (pàg. 418)  

ELS ELS (desert) 

CI + CD neutre 

LI HO 

(PUI21) ―Li ho havien explicat uns vells palestins [...]‖ (pàg. 12)  

(PUI22) ――Sé que haig d‘anar a Jerusalem i ho faré. Potser allà trobaré sentit 

al fet de ser jueu, potser no, però li ho dec, al meu pare.‖ (pàg. 150) 

(PUI23) ―Si l‘Ahmed no volia deixar que en Samuel s‘hi quedés, no li ho 

podria retreure.‖ (pàg. 176) 

(PUI24) ―[...] ella se l‘escoltava, però si no hi estava d‘acord, li ho discutia 

fins a convèncer-lo‖ (pàg. 195) 

(PUI25) ―― I tu, Irina, ets feliç? ― Tan bon punt li ho va haver preguntat 

*L’HI en lloc de LI HO 

(PUI34) ― ―Hi estarem bé, l’hi asseguro [..]‖ (pàg. 44) 

(PUI35) ――Oh! L’hi agraeixo molt. [...]‖ (pàg. 46) 

(PUI36) ――No sé què farem sense ell [...] 

―L’hi devem tot [...]‖ (pàg. 65) 

(PUI37) ――A aquestes hores... Potser l‘Ahmed us deixarà dormir sota el seu 

sostre. L’hi preguntaré.‖ (pàg. 172) 

(PUI38) ―― No te‘n riguis‖ N‘estic segura, l’hi he preguntat.‖ (pàg. 222) 
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se‘n va penedir.‖ (pàg. 223) 

(PUI26) ―Va estar a punt de compadir-se‘n i de dir-li que tornaria un altre dia, 

que esperaria que tornés el seu fill per parlar dels assentaments, però 

l‘Ezequiel no li ho va permetre.‖ (pàg. 237) 

(PUI27) ―La Irina va intentar abraçar-lo, però ell no li ho va permetre.‖ (pàg. 

281) 

(PUI28) ――Ja no és només la feina que he vingut a fer. Necessito saber, 

entendre. ―I mentre li ho deia amb paraules, també li ho deia amb la 

mirada [...]. 

[...] 

Sí que l‘estimava, li ho va assegurar [...]‖ (pàg. 374) 

(PUI29) ―L‘Aia estava al corrent de l‘embaràs de la Marinna fins i tot abans 

que la seva amiga li ho digués.‖ (pàg. 428) 

(PUI30) ―Més tard, en Samuel va saber que els amics d‘en Mohamed li ho 

havien recriminat.‖ (pàg. 429) 

(PUI31) ―En  José Gómez es va oferir a anar a passejar amb la Dalida i 

l‘Ezequiel. La Míriam li ho va agrair [...]‖ (pàg. 488) 

(PUI32) ―S‘havia guanyat la confiança dels obrers àrabs perquè no feia 

distincions entre ells i els jueus. En Mohamed deia que en Jeremies 

(PUI39) ――[...] No esperi un gran tiberi, ja l’hi he dit [..]‖ (pàg. 237) 

(PUI40) ――Sí, m‘interessa saber què li han explicat i com l’hi ha explicat.‖ (pàg. 

238) 

(PUI41) ――De tota manera, no serà pas metge. Al nostre fill li agradaria estudiar 

lleis ―va respondre la Diana. 

[...] 

―Doncs l’hi hem de respectar.‖ (pàg. 239) 

(PUI42) ――[...] Lloat sia Al·là que va permetre que a aquell diplomàtic anglès 

que va caure malalt de malària només el vell Abraham li sabés alleujar el 

mal i que l’hi agraís obrint la porta del Saint George al nostre fill.‖ 

(pàg.240) 

(PUI43) ―― [...] No, no ho faria, i els seus pares tampoc no l’hi permetrien.‖ 

(pàg. 242) 

(PUI44) ――[...] Tots estem disgustats amb ell, val més que l’hi diguem [...]‖ (pàg. 

255) 

(PUI45) ――Fa bé. La meva néta em protegeix fins i tot de mi mateix i jo l’hi 

deixo fer. 

[...] 

―[...] Ja l’hi vaig dir quan vam començar: el que ens falta als jueus i als 

àrabs és posar-nos a la pell de l‘altre.‖ (pàg. 373) 
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tampoc no li ho hauria permès [...]‖ (pàg. 506) 

(PUI33) ―No, ell no seria capaç d‘abandonar la Salma, en Wadi i la Naïma. El 

seu sentit de l‘honor li ho impedia.‖ (pàg. 546) 

Podeu consultar la resta d‘exemples a les pàgines següents: 557, 558, 594, 758, 777, 780 

(2), 788, 795, 797, 798 i 861. 

(PUI46) ――La paciència dels homes no és eterna... Et podria repudiar o podria 

prendre una altra esposa i aleshores... 

―No l’hi retrauria.‖ (pàg. 379) 

(PUI47) ――Quan en Iossi l’hi permeti, vindrà [...]‖ (pàg. 416) 

Podeu consultar la resta d‘exemples a les pàgines següents: 575, 670 (2), 673, 701, 706, 722, 

732, 736, 739, 766, 771, 789, 859, 870, 877, 881, 882, 884 i 890. 

ELS HO 

(PUI48) ―Si en Samuel o en Iussuf ho haguessin sabut, els ho haurien 

recriminat.‖ (pàg. 802) 

(PUI49) ―Això no els ho han perdonat mai [...]‖ (pàg. 873) 

(PUI50) ――Creu que el seu amic ens deixarà en pau? ―va preguntar l‘home. 

―Jo l‘hi demanaré. ―Els ho vaig prometre sense saber com 

compliria aquella promesa.‖ (pàg. 890) 

 

CI + CD partitiu 

LI’N 

(PUI51) ―La lligava al llit i..., no li’n donaré detalls, no cal.‖ (pàg. 735) 

 

 

ELS EN (desert)  
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 (SOL) Lluís Solanes. Traductor a: Jonas Jonasson (2012). L’avi de 100 anys que es va escapar per la finestra (11a 

edició). Barcelona: La Campana. 

ESQUEMA DE 

COMBINACIONS 

ÚS DE FORMES BINÀRIES NORMATIVES ÚS DE FORMES BINÀRIES SIMPLIFICADES 

CI sing. + CD 

LA HI (desert) *L’HI en lloc de LA HI 

(SOL1) ――[...] Et faria res passar-me la sal? 

En Julius l’hi va acostar [...]‖ (pàg. 55) 

(SOL2) ―Es va posar dret per redreçar un moment l‘esquena i l’hi van partir per 

la meitat.‖ (pàg. 85) 

(SOL3) ―[...] originàriament era la residència dels seus pares, fins que feia set anys 

havia mort la seva mare i el seu pare l’hi havia regalat [...]‖ (pàg. 101) 

(SOL4) ―I el jove Kim va reconèixer la melodia! A ell també l’hi havia cantat.‖ 

(pàg. 282) 

(SOL5) ―[...] la pregunta l’hi havia fet un president [...]‖ (pàg. 328) 

(SOL6) ―Podia ser molt bé que la primera empenta l’hi hagués donat la 

informació que havia obtingut a través de l‘Allan Karlsson.‖ (pàg. 330) 
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L’HI 

(SOL7) ―La Preciositat va doblegar el diari i l’hi va posar a en Buster a la boca. 

[...] 

Dit això, va doblegar el diari, l’hi va tornar a posar a en Buster a la 

boca [...]‖ (pàg. 109-110)  

(SOL8) ―L‘Allan havia après de ben petit a no refiar-se de la gent que rebutja 

un trago quan algú l’hi ofereix.‖ (pàg. 147) 

(SOL9) ―[...] potser ho podrien arreglar si li deixava un telèfon. 

Sí que l’hi podia deixar [...]‖ (pàg. 192) 

(SOL10) ―L‘Allan ho havia llegit en un diari britànic que per circumstàncies no 

aclarides havia anat a parar a mans d‘un mariner xinès que es ve 

recordar d‘aquell presoner suec de Vladivostok amb qui solia xerrar i 

l’hi va portar.‖ (pàg. 257-258) 

(SOL11) ―L‘Allan [...] era director de l‘hotel (l’hi havia regalat la seva mare el 

dia que havia fet quaranta anys).‖ (pàg. 389) 

 

LES HI 

(SOL12) ―Si les sabates li anaven bé, només les hi havia d‘agafar i prou.‖ (pàg. 

56) 

(SOL13) ―L‘amic d‘en Bosse va tenir curiositat per saber quina mena 
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d‘exliteratura podia ser, va estripar l‘embalatge i es va trobar amb una 

pila de bíblies.[...] 

[...] 

El seu amic també va quedar molt impressionat, i en lloc de cremar 

aquella meravella va trucar a en Bosse i les hi va oferir [...]‖ (pàg. 

219) 

ELS HI  

(SOL14) ―Sí, és clar que servien còctels, a l‘hotel. [...] Fins i tot li va prometre 

que no els hi serviria ella.‖ (pàg. 390) 

 

CI pl. + CD 

ELS LA (desert)  

ELS EL  

(SOL15) ―L‘endemà ja tenia una placa e la matrícula nova i el germà petit 

l‘havia confiat a un dels seus esbirros perquè el portés al seu soci de 

Riga i en acabat tornés amb el transbordador. Normalment el cotxe 

acabava a Letònia i els el tornaven a vendre com si fos un cotxe 

d‘importació legal [...]‖ (pàg. 159) 

 

ELS LES (desert) *ELS HI en lloc de ELS LES  

(SOL16) ―El preu de venda seria tan baix que ni tan sols haurien de fer veure que 

eren mandonguilles sueques perquè els hi prenguessin de les mans. 
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Podrien vendre-les com a «mandonguilles daneses»‖ (pàg. 58) 

 

ELS ELS (desert)  

CI + CD neutre 

LI HO (desert) *L’HI en lloc de LI HO 

(SOL17) ― Si duia o no duia una maleta, això sí que no l’hi podia dir.‖ (pàg. 19) 

(SOL18) ―El comissari Göran Aronsson va telefonar al seu cap provincial des del 

cotxe i el va posar al corrent de l‘evolució de la investigació. El cap de la 

policia provincial l’hi va agrair [...]‖ (pàg. 67) 

(SOL19) ―[...] segurament no hauria encertat a dir que Oslo era la capital de 

Noruega si algú l’hi hagués preguntat.‖ (pàg. 97) 

(SOL20) ―A més va identificar l‘Allan en unes fotografies que li havien fet feia 

unes quantes setmanes celebrant el vuitantè aniversari d‘un altre ancià de 

la residència i que la infermera Alice havia repartit amablement no només 

a la policia sinó també a tots les periodistes que l’hi havien demanat.‖ 

(pàg. 112) 

(SOL21) ―Fins i tot li va demostrar que es podia posar dreta sobre les potes del 

darrere sense que el l’hi demanés.‖ (pàg. 130) 



Usos normatius i usos reals d‘algunes combinacions binàries de pronoms de tercera persona                    
 

Judith Vidal Gallego Pàgina 127 

 

(SOL22) ―L‘Allan l’hi va agrair efusivament [...]‖ (pàg. 170) 

(SOL23) ――El president Truman vol saber com s‘escriu el seu nom [...] ¿L’hi 

podria dir vostè directament [...]? (pàg. 193) 

(SOL24) ――L’hi agraeixo molt [...]‖ (pàg. 197) 

(SOL25) ――[...] Potser els cauran penes menys severes, però acabaran caient, l’hi 

asseguro!‖ (pàg. 207) 

(SOL26) ―Com que Kim Jong II l’hi permetia, l‘Allan va continuar amb la seva 

mentida [...]. [...] (el mariscal s‘estimava més no entrar en detalls, si el 

senyor Kim l’hi permetia) [...]‖ (pàg. 279) 

(SOL27) ―Això implicava no refiar-se de ningú, l’hi havia ensenyat el seu pare 

[..]‖ (pàg. 280) 

(SOL28) ―Mao li va dir que no l’hi tindria en compte [..]‖ (pàg. 289) 

(SOL29) ―Si era musulmà o no, això ja no l’hi podia dir.‖ (pàg. 295) 

(SOL30) ――[...] Vés a saber si no el tenia ja mig engegat i tot, això l’hi haurà de 

preguntar vostè...‖ (pàg. 354) 

(SOL31) ――Sisplau, senyor Karlsson ―va implorar-li el fiscal Ranelid―. Si l’hi 

demano de genolls, ¿s‘estarà calladet? 

―No cal que m‘ho demani de genolls. A partir d‘ara callaré com un 
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mort, l’hi prometo.‖ (pàg. 362) 

ELS HO 

(SOL32) ―[...] els va preguntar si per casualitat no els devien poder donar 

alguna cosa per matar el cuc. Per descomptat que els ho pagarien [...]‖ 

(pàg. 273) 

 

CI + CD partitiu 

LI’N 

(SOL33) ―Tant se li’n donava [...]‖ (pàg. 11, 53, 79, 298, 356) 

*N’HI en lloc de LI’N 

(SOL34) ―En Julius va omplir els gots, n’hi va donar un a l‘Allan [..]‖ (pàg. 30) 

(SOL35) ―[...] Déu n’hi do!‖ (pàg. 37, 268) 

(SOL36) ―A en Pern n’hi devia haver passat alguna, perquè no havia dut a terme 

la transacció que li havien encarregat [...]‖ (pàg. 60) 

(SOL37) ―Al cap d‘una dècada i mitja encara tenia un munt de dòlars. I no 

solament perquè n’hi havia donat molts [...]‖ (pàg. 304) 

ELS EN (desert)  
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 (VID) Pau Vidal. Traductor a: Andrea Camilleri (2015). Una escletxa de llum. Barcelona: Edicions 62 (―El 

Balancí‖, 241). 

ESQUEMA DE 

COMBINACIONS 

ÚS DE FORMES BINÀRIES NORMATIVES ÚS DE FORMES BINÀRIES SIMPLIFICADES 

CI sing. + CD 

LA HI (desert) *L’HI en lloc de LA HI 

(VID1) ――No deu pas tenir una foto de la senyora? 

―Naturalment. 

La va treure de la cartera i l’hi va allargar. En Montalbano se la va 

mirar i l’hi va tornar.‖ (pàg. 29) 

(VID2) ――No, m‘ha dit que no plorava de dolor sinó de ràbia perquè el marit 

de la seva millor amiga no l’hi havia deixada veure [...]‖ (pàg. 122) 

(VID3) ―Com que no tenia gens de gana, perquè la xerrada amb la Lívia l’hi 

havia feta passar [...] (pàg. 202) 

L’HI 

(VID4) ―En Montalbano li omplí el got i l’hi va oferir.‖ (pàg. 42) 

(VID5) ―En Montalbano es va aixecar, va anar a buscar un got, l‘omplí de 
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l‘ampolla que sempre tenia damunt de l‘arxivador i l’hi va allargar.‖ 

(pàg. 93) 

(VID6) ―Resulta que havien vist un indígena com matava un ase i el tapava 

amb una pell de lleó, l’hi van comprar [...]‖ (pàg. 148) 

(VID7) ――[...] M‘ha donat entenent que hi havia pel mig un paquet que em 

donaria però que no era per a mi. Quan li he preguntat a qui l’hi 

hauria de portar [...]. 

―I quan te‘l darà, aquest paquet? 

―Diu que ara no el tenia, que l’hi faran arribar aquest vespre.‖ (pàg. 

184) 

(VID8) ―I no tenia la més mínima intenció de donar-li el que ella volia. O 

potser és que ja no l’hi podia donar. 

[...] 

La primera cosa que va fer tan bon punt va arribar a la feina va ser 

trucar a en De Nicola. No era tan fàcil com es pensava, però al final 

l’hi van passar.‖ (pàg. 190) 

(VID9) ――La Valeria ha partit peres amb l‘aquí present Casanova perquè el 

paquet que li havia de passar no l’hi ha volgut donar.‖ (pàg. 192) 

(VID10) ―Li va dictar el número, l’hi va fer repetir i va penjar.‖ (pàg. 214) 

(VID11) ――[...] M‘ensenyarà el quadre que assegura haver trobat però que 

segons l‘Strazzeri ha hagut de reclamar a la gent que l’hi guardaven 



Usos normatius i usos reals d‘algunes combinacions binàries de pronoms de tercera persona                    
 

Judith Vidal Gallego Pàgina 131 

 

ben amagat.‖ (pàg. 228) 

LES HI (desert)  

ELS HI  

(VID12) ――[...] La noia [...] m‘ha dit que li falten dos dits del peu esquerre, es 

veu que els hi van haver d‘amputar temps enrere perquè li va caure 

una caixa de ferro a sobre i els hi va esclafar completament.‖ (pàg. 

139) 

 

CI pl. + CD 

ELS LA  

(VID13) ―(comunicat de premsa) Tan aviat com disposem de nova informació els la 

comunicarem a través dels serveis informatius.‖ (pàg. 144) 

(VID14) ―(comunicat de premsa) Comencem amb una notícia que hem rebut just a les 

acaballes de l’edició de les deu i per això no els l’hem poguda oferir.‖ (pàg. 230) 

 

ELS EL (desert) 

ELS LES  

(VID15) ―(comunicat de premsa) Tan aviat com tindrem notícies més clares sobre 

aquest cas [...] estiguin segurs que els les farem saber.‖ (pàg. 230) 

ELS ELS (desert) 
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CI + CD neutre 

LI HO (desert) *L’HI en lloc de LI HO 

(VID16) ― ―M‘ha trucat en Cantarella però t‘asseguro que no he entès res de 

res. 

   ―Ja l’hi explico jo.‖ (pàg. 8) 

 

(VID17) ―Demanes que et rebi el senyor en comandant, l’hi expliques tot [...] 

(pàg. 59) 

(VID18) ―― Recorda a quina hora va marxar, aquell vespre, la seva amiga? 

― No l’hi sabria dir exactament.‖ (pàg. 76) 

(VID19) ――L’hi agraeixo.‖ (pàg. 77, 179) 

(VID20) ―Quan el Fazio l’hi va haver explicat tot [...] 

[...] 

―[...] Sabem segur que la senyora ens ha colat un farol, però com l’hi 

farem confessar?‖ (pàg. 83) 

(VID21) ――[...] I a més vaig tenir por que si l’hi explicava [...]‖ (pàg. 94) 

(VID22) ――[...] quan la Loredana l’hi explicarà. Ara, pel que fa al que va passar 

després del petó, realment ha tingut la impressió que la senyora 

Bonifacio, en referir-se solament a una carícia, no l’hi deia tot?‖ (pàg. 

98) 
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(VID23) ―No, no, em penso que ja l’hi vaig dir, això. [...]‖ (pàg. 108) 

(VID24) ――Em podria dir més o menys quina hora podia ser? 

―L’hi puc dir amb tota exactitud [...]‖ (pàg. 131) 

 

(VID25) ――[...] Com és natural es va mullar de cap a peus [...]. Al final l’hi vaig 

haver de treure tot jo [...]‖ (pàg. 160) 

(VID26) ――Un amant, potser ―suggerí l‘Augello. 

―Sí, l’hi he preguntat a la senyora [...]‖ (pàg. 193) 

(VID27) ――[...] la seva amiga l’hi havia explicat amb tots els ets i uts.‖ (pàg. 

195) 

(VID28) ――[...] Segurament perquè la Valeria l’hi explica.‖ (pàg. 208) 

(VID29) ―[...] no ho entendria ni que l’hi expliqués l‘inventor en persona.‖ (pàg. 

216) 

(VID30) ――[...] Ha volgut que l’hi expliqués des del principi [...]‖ (pàg. 227) 

ELS HO 

(VID31) ――[...] doncs com s‘ho fan, deia, aquesta gent que amb tota seguretat 

no són d‘aquí per saber que en aquell racó de món hi ha una caseta 

mig enrunada si no és que algú els ho fa saber?‖ (pàg. 58) 
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(VID32) ――El meu marit no els ho va explicar tot?‖ (pàg. 60) 

(VID33) ――Si voleu els ho pregunto, quan és el casament.‖ (pàg. 87) 

CI + CD partitiu 

LI’N (desert) *N’HI en lloc de LI’N 

 (VID34) ―Podia negar-li aquell favor a en Zito, ell que n’hi havia fet tants? 

(pàg. 167) 

(VID35) ―Però en comptes de fer-li passar la gana encara n’hi va fer venir més 

[...]‖ (pàg. 187) 

ELS EN (desert)  

ALTRES CASOS 

 *N’HI en lloc de LI 

(VID36) ――La pega és que si jo n’hi demano res a l‘Sposito, o em contestarà de 

males maneres o directament no em dirà res.‖ (pàg. 158) 
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Annex 2A. Entrevista a Magí Camps 

(Aquesta entrevista va tenir lloc a la redacció del diari La Vanguardia el dia 8 de maig del 

2015.)

Sóc davant de Magí Camps, redactor en cap d'edició i responsable lingüístic del diari La 

Vanguardia. 

 Pels qui no estem familiaritzats, quina és exactament la feina que desenvolupa? 

 Doncs jo porto tot el departament de lingüistes i periodistes que es dediquen a revisar el 

diari, sobretot des d‘un punt de vista més lingüístic. També aplicant les normes d‘estil que 5 

són, que estan al llibre d‘estil, i que s‘han pactat amb la redacció però que les elaborem 

nosaltres i revisar, sobretot ara, la traducció, perquè com que estem fent el diari en les dues 

llengües, doncs revisem els originals, que hi ha un volum més elevat de castellà que de 

català en els originals, però sí que també hi ha originals en català que després revisem les 

traduccions, que les traduccions s‘han de revisar per més d‘una persona: han de passar com 10 

a mínim per dues o tres mans. 

 

 Sí, exacte, pel que he pogut veure des del 2011 que editeu amb les dues llengües i, 

bé, pel que tinc entès és un procés una mica complex. 

 De la traducció sí. Pensa que abans érem cinc persones per revisar el diari i els suplements, 15 

quan només es feia en castellà, i ara som vint-i-dues persones fent tot aquest procés, 

perquè, és clar, no és només revisar els originals, sinó revisar les traduccions. Vull dir que 

això és el que fem en primera instància amb un traductor automàtic que facilita la feina. 

Clar, a les dotze de la nit, quan tu tens sis pàgines del Barça és impossible picar dues 

vegades. És a dir, piquem una crònica i després la traduïm. El traductor automàtic què fa? 20 

Doncs et dóna la crònica picada en l‘altra llengua, no coment faltes d‘ortografia, això és 

molt important perquè posa les dièresis, les geminades, et dóna opcions quan hi ha paraules 

que tenen més d‘un sentit, i... llavors fas una primera revisió, que normalment la fa el 

periodista, i després nosaltres en fem un parell més, més a fons, de revisar tota la crònica, 

tot l‘article, tot el que sigui, sobretot per reescriure frases que han quedat amb una sintaxi 25 

forçada. 

 

 Clar el tema sintàctic ja és més... 
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 Una sintaxi que potser és correcte, però no és genuïna, o que no flueix i menys en un 

llenguatge periodístic.  30 

 

 Comentàvem que hi ha mitjans que tenen llibres d'estils, vosaltres teniu aquest 

document a nivell intern, que és el “Ben dit”. Li comentava abans que el meu 

treball de final de Grau consisteix a fer un estudi de sintaxi catalana, en aquest cas 

sobre les combinacions del pronoms febles. Quins són els criteris que hi ha en... 35 

 Hem fet la simplificació més popular. No som gens originals. Això ja es va proposar fa 

temps... Solà ja ho va defensar en algun dels seus articles i altres mitjans com El Periódico i 

l’Ara ja fan aquesta simplificació, que és la que s‘acosta més al dialecte central. Perquè sí 

que hi ha altres dialectes que diuen el la hi i aquestes coses, i el valencià evidentment els diu 

tots, tots els pronoms, però pel llenguatge d‘un diari com La Vanguardia, que és un diari 40 

barceloní, que vol ser un diari català, però que també és un diari espanyol, doncs ens 

sembla que acostar-nos al central és el que més s‘adequa. I, llavors, com que els diaris, 

d‘alguna manera, hem de fer aquest pas endavant en algunes coses, doncs, en algunes, amb 

molta cura, amb molta prevenció, sense procurar trencar cap plat, fem aquests passos 

endavant. Sempre buscant, fins i tot, de no... a vegades, i això ho dic amb una mica de... 45 

decisió política, que no siguin castellanismes, perquè si nosaltres haguéssim admès 

―disfrutar‖, per exemple, cada dos dies tindríem la carta d‘un lector queixant-se, perquè és 

un castellanisme. Nosaltres admetem ―selfi‖ i no passa res: és una paraula anglesa que 

tothom diu i no passa res. ―Disfrutar‖ tothom la diu, però és un castellanisme, que l‘Institut 

d‘Estudis Catalans encara no ha... no ha beneït. 50 

 

 En qualsevol cas tenim una paraula catalana per aquest terme castellà... 

 Però moltes vegades la gent diu ―disfrutar‖ i quan reculls declaracions que diu ―disfrutar‖, 

doncs, sempre hi ha la cosa de mantenir la literalitat de la declaració o bé canviar-ho: passar-

ho bé o xalar... 55 

 

 O gaudir... 

 O gaudir, etcètera. Nosaltres posem gaudir en la majoria dels casos, o posem altres 

equivalents, però vull dir que, si poséssim ―disfrutar‖, a mi personalment em semblaria 

vàlid, perquè és d‘ús general, és una paraula d‘ús general, no ens adonem, la diu gairebé 60 

tothom. 
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 El que passa és que és una mica un parany, perquè, no perquè la digui tothom, o 

sigui, potser hi han termes que s’utilitzen que per molt que s’usin, que es faci un ús 

molt generalitzat hem d’anar amb compte. 65 

 Sí, per això no la fem servir... 

 

 Vull dir que s’ha de passar un filtre, entenc. 

 Per això no la fem servir. Clar, hi ha altres mitjans que sí que l‘han admès. Com han admès 

―alfombra‖, per exemple. 70 

 

 Ja. 

 Clar, vaig parlar l‘altre dia amb en Ramon Solsona i em diu jo tinc un amic que tota la vida 

ha fet alfombres a Vic, un català que pràcticament no sap parlar castellà i ha dit tota la vida 

―alfombra‖! I els seus pares i els seus avis ja deien ―alfombra‖. De fet, l‘Alcover-Moll recull 75 

―alfombra‖, com a castellanisme, però la recull. Clar, per què no l‘hem de beneir? O per 

què sí que l‘hem de beneir? Aquest debat és etern... Bé, aquest no és el que ens ocupa ara. 

 

 Sí, sí... 

 Jo només em volia referir que hem procurat anar més endavant de la norma, perquè creiem 80 

que tenim, com a mitjà de comunicació, el deure de reflectir una miqueta més el parlar 

actual. De un nivell no col·loquial, no, no un nivell baix sinó un nivell informatiu que és el 

nivell elaborat. Per això hem fet el canvi en la reducció de pronoms, però amb els 

castellanismes anem amb molt de compte i la veritat és que n‘hem admès alguns però molt 

pocs i realment en casos d‘extrema necessitat, com pugui ser ―xibato‖, per exemple, o 85 

―xiringuito‖ són d‘aquests que... sí, pots dir caseta, pots dir molts coses però és que tothom 

diu ―xiringuito‖. 

 

 És que és un tema complicat... 

 Clar, nosaltres informem i per informar hem de ser clars, és a dir, el lector ens ha 90 

d‘entendre. Si el lector quan jo li dic: ―He anat al quiosc a comprar una beguda‖, li dic: ―He 

anat al ―xiringuito‖, sap perfectament que sóc a la platja i que he anat a un lloc de la platja 

on venen begudes. Si jo dic ―He anat al quiosc‖ o ―He anat a la caseta de begudes‖, puc ser 

al mig de la muntanya, o puc ser a qualsevol altre lloc. És a dir que informativament hi ha 

paraules que són rellevants i que les hem de fer servir. 95 
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 Tornant al tema dels pronoms, les simplificacions que s’han anat fent potser són 

fruit d’això precisament que parlem, que l’ús habitual ja les simplifica. Al seu parer, 

per què no han estat assimilades? En concret la hi, li ho, aquest datiu plural més 

l’acusatiu... 100 

 Per què no han estat assimilades per la norma vols dir? 

 No, per l’ús general de la gent... és a dir, s’ha estudiat a escola, ens l’ensenyen, i en 

canvi no s’arriba a assimilar pels parlants, la majoria de parlants. No s’usen, sinó 

que s’usen aquestes simplificacions. 

 Sí, perquè aquestes simplificacions reflecteixen el que ja s‘usava abans. 105 

 

 El que ja s’usava abans? 

 El que ja la gent deia en aquest dialecte central, en la variant central. Llavors nosaltres el 

que fem és reflectir el que la gent està fent servir. Per molt que ens entestem a ensenyar que 

ha de ser la hi o li ho i tot això, al final la gent acaba dient [li], perquè és el que ha après dels 110 

pares i dels avis: els que tenen el català après, diguem-ne, per via familiar. El que aprèn el 

català elaborat de l‘escola... que ara diem cambra, quan pot dir habitació perquè no, no sap 

diferenciar registres... Perquè a ell li han dit que habitació és cambra i llavors diu: ―Ara parlaré 

català i diré cambra‖. I llavors diu li ho perquè ho ha après i perquè sap que normativament 

és així. Però, en canvi, el que parla com parlen els seus pares o parlaven els seus avis, diu 115 

[li]. 

 

 La llengua col·loquial seria, més aviat... Bé, ara entro en el tema de “Canvi 

d’agulles”. Bé, com bé deu saber, aquest ús de les combinacions normatives és una 

de les qüestions controvertides... 120 

 

 [per causes tècniques, no ha quedat enregistrat el final d‘aquesta pregunta i la resposta del 

Sr. Camps] 

 

 125 

 Bé, recullo una miqueta les paraules que, sobre un altre tema, però que he estirat 

cap al meu terreny, A Canvi d'agulles, vostè afirma que l'ortografia es regeix 

"innecessàriament per normes recargolades i complexes". Al seu parer, les 

combinacions normatives són també recargolades i complexes? 

 Les combinacions de pronoms? 130 
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 Sí. En concret aquestes que parlàvem... 

 No! No, no, són molt lògiques. Les combinacions de pronoms són molt lògiques. El que 

passa és que la gent no les diu. La gent les simplifica. I llavors el llenguatge periodístic no és 

un llenguatge acadèmic, no és un llenguatge universitari, ni un llenguatge d‘escola, és un 135 

llenguatge que intenta estar entremig de la corrupció absoluta i del que la gent parla i entén. 

Perquè nosaltres informem: l‘objectiu d‘un diari és informar, no és fer lliçons d‘ortografia 

ni de gramàtica ni de sintaxi ni re d‘això... I nosaltres hem d‘arribar al lector amb una 

claredat absoluta. Si allà hi veu dóna-l’hi amb una ela apostrofada i tal, allò ho entén perquè 

és com ho diu. I a més a més hi ha una ela apostrofada i una hac i una i, i si només és li, hi 140 

ha la ela i la i. I, de tant en tant, també t‘ho haig de dir, un lector m‘ho pregunta, jo li 

explico i m‘entén. 

 

 Sí? 

 Sí. Tinc un consultori a la web. On em pregunten aquestes coses i d‘altres. Hi ha una cosa 145 

que no sé si la saps i és molt interessant, que a l‘ésAdir hi ha uns nivells de reducció 

pronominal brutal, en un llenguatge molt més col·loquial, molt més baix... 

 

 Clar, és que ells d’entrada diferencien tres nivells... 

 El registre més baix, col·loquial, que diuen, per les pel·lícules i pel doblatge de les 150 

pel·lícules i tal, es van trobar amb un problema quan van subtitular; és a dir, quan en una 

pel·lícula feien servir un registre baix, molt excessivament popular, i escrivien aquella 

reducció de pronoms, no aquesta que és una cosa intermèdia, sinó una molt més com ara... 

és que ara no et sabria dir... coneixe-se, per exemple, no ho sé, està beneïda, però perquè 

m‘entenguis... es van trobar que l‘espectador no ho entenia llegint-ho. Tu ho entens sentint-155 

ho, però coneixe-se, amb apòstrof i guionets i no sé què, allò llegint-ho no ho entenies i era 

molt més fàcil posar conèixer-se, perquè és com ho hem llegit sempre i per tant és igual que... 

que aquell personatge no digui mai, no pugui dir mai conèixer-se, però a l‘hora de llegir-ho 

necessites llegir-ho amb una mica més de correcció. 

 160 

 El que m’ha cridat a fer aquest treball és que, per a mi, els mitjans de comunicació, 

així com la literatura, haurien de ser referents de llengua. Així com, per exemple, 

hem après tots, o els mitjans han ajudat a assimilar, per posar dos exemples, a no 

dir “atmósfera” sinó dir atmosfera, o a no dir “élit” sinó dir elit, que et sorprenien 
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moltíssim, i quan les senties al Telenotícies deies: això s’ha de dir així! Per tant, per 165 

a mi els mitjans i els escriptors haurien de ser referents literaris per a la gran 

majoria dels parlants. 

 Això que has dit tu només passa en els mitjans orals, perquè en els mitjans escrits tu escrius 

atmosfera sense accent i el lector que no ho sap, llegeix ―atmósfera‖. És igual que no hi hagi 

l‘accent. És l‘oral que sí que ens entra per l‘orella. 170 

 

 Sí, però jo tinc aquesta cosa de dir que potser si als mitjans escrits i a la literatura 

trobéssim aquestes combinacions tal com diu la normativa, potser hauria ajudat a 

pair-ho més. No sé si coincideix amb mi... 

 Hi ha mitjans que ho fan així... 175 

 

 La tendència és a simplificar... 

 Què ens mous els mitjans? Tirar endavant. És a dir, l‘acadèmia, les acadèmies de la llengua 

el que fan és una feina de notaris. Doncs, nosaltres som notaris: anotem el que la gent fa, el 

que hi ha escrit. Nosaltres no hem d‘avançar-nos. Qui fa un diccionari no pot proposar: 180 

Mira, farem servir aquesta paraula. No. Un diccionari és una notaria que anota aquella 

paraula...  

 

[per problemes tècnics, no es va poder enregistrar el final d‘aquesta entrevista] 

  185 
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Annex 2B. Entrevista a Ricard Fité 

(Aquesta entrevista es va realitzar a la redacció del diari El Periódico el 27 de maig de 2015.)

Sóc davant de Ricard Fité, coordinador lingüístic i responsable de l‘edició en català de El 

Periódico de Catalunya.  

 Pels qui no estem familiaritzats, quina és la tasca que desenvolupa? 

 Consisteix a controlar o gestionar la versió catalana de El Periódico, que com se sap 

consisteix en la traducció, en la seva major part, del diari que s‘escriu en castellà. És a 5 

dir que jo tinc al meu càrrec un equip de periodistes traductors que fan aquesta versió 

en català a partir del que ens serveix un traductor automàtic de la versió en castellà. 

 

 Exacte. A partir de finals d’octubre de 1997, El Periódico engega el projecte 

lingüístic d’editar en català i en castellà. Tinc entès que és una doble edició, que 10 

és un procés complex per al qual s’empren tant el vessant humà com el vessant 

tecnològic. Em podria fer cinc cèntims de quin és aquest procés? 

 Aquesta edició bilingüe seria impossible sense la parella tecnologia-persona. És a dir, 

sense traductor automàtic és impossible fer això i sense l‘equip de lingüistes que 

controlen el que falla el traductor automàtic també seria impossible. Gràcies als dos 15 

aspectes es pot fer aquesta edició. 

 

 Es parteix de la versió en castellà? 

 Es parteix de la versió en castellà, en general, no sempre, pot haver-hi articles d‘opinió 

que siguin en català, llavors el que fem és esborrar el que ha fet el traductor automàtic i 20 

enganxem la versió original. També pot passar, per tant, que l‘edició en castellà, hi hagi 

articles traduïts, perquè el col·laborador només envia la versió en català, però això 

només afecta ―l‘opinió‖, és a dir, els col·laboradors externs. Els interns, tota la redacció, 

per una qüestió d‘organització interna i perquè així es guanya temps i està muntat així, 

s‘acaba molt abans si el diari s‘escriu en una llengua i es tradueix, que no pas si 25 

organitzes de manera que dins de cada secció s‘escrigui en les dues versions. Això va 

venir donat perquè aquí ja existia la versió en castellà. Per tant, està muntat així i el 

circuit és aquest, és a dir, el diari s‘escriu majoritàriament en castellà, passa per un 

traductor, una sèrie de gent ho revisa i d‘aquesta manera això permet que, en l‘edició en 
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paper, tancar el diari mitja hora més tard que en castellà. És a dir, cada dia de l‘any, 30 

nosaltres tenim el diari en català mitja hora més tard de com s‘ha fet en castellà. 

 

 El Periódico disposa d’un llibre d’estil, publicat en paper per Edicions Primera 

Plana l’any 2002. Els criteris lingüístics que s’hi recullen són una eina de 

consulta dels editors o se’ls exigeix que s’hi cenyeixin? 35 

 Sí, sí, se‘ls exigeix que s‘hi cenyeixin. És a dir, ho tenim assumit. Els criteris lingüístics 

de El Periódico, quan van sortir l‘any 97, eren molt fàcils de fer. Ja llavors eren molt fàcils 

de fer si sumaves tot el que s‘havia fet els últims vint anys, en el cas de la premsa en 

català. Aquí ens vam limitar a recollir tot el que havia fet al diari Avui, el que va fer el 

Diari de Barcelona, tot el que havia fet TV3 i Catalunya Ràdio, vam agafar els criteris que 40 

més o menys funcionaven des de que es va poder començar a fer mitjans en català, el 

75-76, i llavors vam recollir aquesta tradició i el que vam fer va ser adaptar-la a l‘estil de 

El Periódico, que era un diari, sobretot en aquella època, que predominava molt el títol 

d‘impacte, després ha anat canviant i ara ja no ho fa, però El Periódico es caracteritzava i 

es caracteritza pel doble nivell de lectura, és a dir, títols molt grossos i que juguen i aquí 45 

vam decidir de potenciar aquests aspectes... Ara no ho diem, però aquest és un diari que 

es llegeix al metro, que és de lectura ràpida, doncs has de mirar que la gent s‘hi fixi i que 

tingui gràcia. Llavors com que el català tenia fama d‘encarcarat i que no hi havia prou 

agilitat per fer segons què amb gràcia, ens vam fixar molt en això per fer que fos àgil, 

popular, graciós, que s‘entengués a la primera, que no haver de mirar el diccionari per a 50 

veure què volia dir segons què... 

 

 Proper al lector, vaja... 

 Exacte, molt proper al lector. Això és una mica el que hi ha al fons dels criteris 

lingüístics. Aquí com que ja van entrar amb aquest esperit, la gent que vam formar al 55 

començament per fer aquestes traduccions, la gent ja ho té molt assumit i molt 

interioritzat. És a dir, aquí ningú discuteix si queda més bé quadre o ―quadro‖, tothom 

té clar que ―quadro‖ acabes abans i la quadra, que segons com si és femení és de cavalls 

i, si tens un titular que no hi ha article, quadre és per no sé què i ja no saps si estàs 

parlant de ―quadros‖ o de quadres. 60 

 

 Com li comentava abans, el meu treball final de grau consisteix a fer un estudi 

de sintaxi catalana, en concret analitzo els usos, en els mitjans de comunicació 
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que disposen de llibre d’estil i en la llengua literària actual, d’algunes de les 

combinacions pronominals de tercera persona. Els criteris sobre aquestes 65 

combinacions que trobem al llibre d’estil de El Periódico recullen les 

simplificacions de l’hi en les combinacions la hi i li ho, i el canvi de li’n per n’hi. 

Per contra, se segueix les combinacions normatives pel que fa a les formes de 

datiu plural amb acusatiu, és a dir, els el, els la, etcètera. D’altra banda, però, no 

s’esmenten les combinacions les hi, per tant interpreto que es recomana també 70 

l’ús normatiu en aquest cas. 

 Sí, sí, és així. Es podrien fer moltes coses i diferents de les que fem, però com que 

també ens ha presidit certa prudència a l‘hora de fer canvis respecte la normativa, hem 

triat, per fer diferent de la normativa (ho vam triar al seu moment i ho hem mantingut 

durant tot aquest temps) allò que ens va semblar que era més... que era més comú de 75 

tothom. És a dir, en general, en el gremi nostre de redactors, d‘escriptors, de lingüistes, 

etcètera, hi havia més consens a fer, a reduir la hi i li ho a l’hi que no pas, sobretot en 

llengua escrita, passar directament a els hi tot allò que formalment i lògicament té una 

marca masculina, femenina. I per això es va establir així. Per tant, ens saltem només la 

norma en el cas aquest que deia, i després a ―Li donaré diners al nen‖, ―li‘n donaré‖, 80 

que sona... doncs fem n’hi. De totes maneres, també és veritat que aquest tipus de 

combinacions, les més dures, els la, els les, els el, els els, tampoc surten tant... 

 

 Ja, certament m’està costant molt trobar exemples! 

 En el llenguatge dels diaris, en la informació periodística no són... això potser és més 85 

fàcil en els diàlegs d‘una pel·lícula que no pas aquí. Pot passar en una entrevista, però 

passa poquíssim. Llavors, molt poques vegades ens hem trobat que hàgim hagut de fer 

un altre tipus de frase per evitar això, perquè també és veritat que ho acceptem però 

mirem d‘evitar-ho. 

 90 

 Sí, jo he arribat a pensar això! 

 No canviem els els per els hi, però sí que fem una cosa fàcil que no hagis de fer ni un 

paper ni l‘altre. 

 

 No sé ben bé si aquest seria un bon exemple de la pretensió de trobar l’equilibri 95 

entre el rigor normatiu i la realitat de l’ús, perquè en realitat aquestes 

simplificacions s’usen en el dia a dia, en què feia referència en el seu article, 
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publicat l’1 de maig del 2011, “Evolució i maduració d’un model de llengua”. No 

sé si en aquest sentit es pot dir que és això... trobar l’equilibri entre el rigor 

normatiu i... 100 

 Sí, sí. La idea de fons és sempre dir, i això ho expliquem cada vegada, quan la gent et 

critica, sobretot. El Periódico en concret, però en general tots els mitjans de comunicació, 

la gent que treballem amb llengua en els mitjans tenim un pacte amb la normativa: 

nosaltres som els últims, no pots fer qualsevol cosa. Una mica el que diem és això, a 

veure, nosaltres partim de la normativa, i després diem una altra cosa, per saltar-te la 105 

normativa primer te l‘has de saber. Llavors, un cop te la saps, també has d‘anar 

modulant què és allò que sembla que per una banda respecta tothom, per tant, com que 

respecta tothom i és nostra, la fem, i... però si comences a veure que hi ha coses que 

sembla que hi ha un cert consens de fer-ho d‘una altra manera, doncs aleshores 

t‘animes. Però sempre és una cosa molt controlada, és a dir, les llicències que ens 110 

prenem són sempre molt controlades. El llibre d‘estil és un paraigües fantàstic i tot allò 

que fem diferent ho trobaràs al llibre d‘estil. Clar, és molt important tenir llibre d‘estil 

perquè allà hi ha els límits: és a dir, què et saltes i què no et saltes. Des d‘aquest punt de 

vista estem tranquils i, a més a més, nosaltres reivindiquem aquest pacte amb la 

normativa, hem de ser seriosos, però al mateix temps hem de poder reflectir els usos 115 

reals, som un mitjà de comunicació, tampoc no som l‘enciclopèdia i, per tant, hi ha una 

sèrie de coses que sembla que... Amb la idea sempre de convidar la Institució, amb la 

idea que la matèria de sintaxi és més complicada, la matèria de lèxic, si tu fas servir una 

sèrie de paraules que encara no són al diccionari, penses que... no hi són, però les diu 

tothom... convidem al diccionari a ampliar-se amb el temps. 120 

 

 Sí, de fet fa una feina paral·lela el Termcat, en aquest sentit del lèxic. 

 Sí, el que passa és que el Termcat són també científics, es dediquen a terminologia... 

Nosaltres fem el que fa el Termcat però... El Termcat proposa i... 

 125 

 I la gent disposa...  

 Sí, nosaltres, en aquest sentit, no tenim la pretensió científica, pensem que això ho han 

de fer uns altres, però sí que tenim... 

 

 Heu d’afrontar el dia a dia, si més no... 130 

 Exacte. 
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 Que, a més, és immediat. 

 Exacte. Aquesta doble missió: és a dir, hem de ser curiosos, però, al mateix temps, no 

podem viure al marge de la realitat. 135 

 

 Segurament coneix la Gramàtica del Català Contemporani, que és una 

gramàtica descriptiva, a la Gramàtica del Català Contemporani recullen, com a 

usos col·loquials, en moltes de les variants del català, aquestes simplificacions 

de què parlàvem de les combinacions normatives. Podríem dir que el llibre 140 

d’estil de El Periódico es decanta per emprar, en aquest cas, alguns usos 

col·loquials en un registre més o menys formal, com és el cas dels mitjans de 

comunicació escrits? És a dir, amb això que dèiem, som rigorosos amb la 

norma, però, en canvi, aquestes opcions de simplificació s’apropen més als usos 

col·loquials... 145 

 Sí, clar, al diari, per exemple, la informació d‘economia és molt més neutre, diguem, en 

canvi una crònica d‘esports normalment té més color i allà potser et pots permetre usos 

més col·loquials que no et permetràs en una editorial. Els acudits del Ferreres, allà et 

pots permetre aquest tipus de joc. Segurament en una entrevista, allò pregunta-resposta, 

et pots permetre de deixar passar coses que no deixaràs passar en un article d‘opinió 150 

més de fons. De totes maneres, sí que és veritat, la diferenciació de registres és 

important i es poden fer coses d‘aquest tipus, ara, en general el diari és més neutre, és a 

dir, tampoc hi ha tanta diversitat... 

 

 De registres... 155 

 No. I, en aquest sentit, et puc explicar una anècdota. Nosaltres vam intentar fer aquesta 

distinció amb el participi de ser: és a dir, sigut o estat, a veure, què fem? Sigut no estava 

beneït, està beneït de fa molt poc, però mentre no va estar beneït ens feia una mica 

d‘angúnia. Sabeu què? Farem servir sempre estat, però sigut en les declaracions. Era una 

manera de dir que sigut és més col·loquial i estat és més formal. Llavors en el temps i en 160 

la mesura que el diccionari admet sigut com a normatiu, al final hem acabat fent sigut a 

tot arreu. No és tan important distingir que sigut és més col·loquial i estat no ho és tant, 

com que... Si tot és bo, doncs... En Joan Solà deia, si admeteu sigut, admeteu-lo! Si 

l‘admeteu, l‘admeteu, i si no no l‘admeteu! 

 165 
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 De fet ell sempre ha reclamat aquesta implicació per part dels mitjans com dels 

escriptors, de definir les pautes. Bé, com ja deu saber l’ús de les combinacions 

normatives és una de les qüestions controvertides que molts lingüistes han 

reclamat de revisar, començant pel professor Solà. De fet, vostè mateix i l’Albert 

Pla Nualart proposen que la normativa admeti les reduccions a què hem fet 170 

referència al llibre Canvi d’agulles, publicat recentment. Així el que proposen és 

que, en alguns casos, l’ús real sigui la norma?, parafrasejant el títol del seu 

capítol. 

 Sí, sí, és això. Arriba un moment en què, clar, es tan estès l‘ús i vas veient que van 

passant els anys i que vas canviant les mateixes coses... És a dir, vas veient, sobretot la 175 

gent alfabetitzada d‘un cert nivell que escriuen normalment... Hi ha un tipus d‘ús no 

normatiu que no es pot eradicar. Llavors penses que van passant els anys, van passant 

els anys i la gent d‘un cert nivell, de coneixement fa un tipus d‘ús, de construcció que 

no està admès per la normativa, penses, potser aquí el que no està bé és la normativa. 

 180 

 A Canvi d’agulles vostè afirma que les combinacions els el, els la, els els, els les 

“són percebudes com a cacofòniques i ortopèdiques”. Podria explicar amb més 

detall a què es refereix quan diu això? 

 Sí, perquè hi ha moltes eles, la confluència d‘eles. 

 185 

 Això en quant a cacofòniques, no? 

 I ortopèdiques en el fet que en el català oriental això és inexistent, és a dir, no existeix. 

Llavors, si jo dic els hi, per què he d‘escriure els la, perquè ho fan els valencians, no? I 

aquí entrem en un tema delicat. I en aquest sentit Pompeu Fabra va fixar aquesta 

qüestió en tot el domini lingüístic, es va decantar pels aspectes lògics i, en aquest sentit, 190 

el valencià és lògic. 

 

 Bastant més coherent, en aquest cas... 

 Sí, té molta lògica, però aquí no funciona, és a dir, aquí no existeix. Llavors, si aquí no 

existeix, el que no existeix en un lloc costa molt d‘introduir. 195 

 

 El que passa és que a mi em semblen igual de cacofòniques les combinacions 

valencianes: li’l, li la, li’ls, li les, si el problema són les eles, i en canvi allà ha 

funcionat. 
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 Sí, ha anat així i aquí no. A totes les llengües deu passar això: quan en un territori hi ha 200 

un tipus de funcionament o un altre. Com en el castellà: el castellà de Bolívia funciona 

d‘una manera i el de Valladolid d‘una altra. Dic que és cacofònic per aquest excés de 

eles i ortopèdic perquè és una imposició, diguem, és a dir, que la gent no ho té a dintre. 

 

 Sí, no s’ha assimilat... 205 

 No, no s‘ha assimilat i perquè funcionem d‘una altra manera, és a dir, hem neutralitzat. 

És com el per i el per a: els valencians distingeixen, no sabem si igual que en castellà o 

no, però distingeixen i aquí no distingim. Però quan sents Catalunya Ràdio que deia 

―òpera per a tothom‖, doncs sona fatal, és cacofònic i ortopèdic. Aquí la gent del Liceu 

tota la vida han dit ―ópera‖ i aquest per a que no sona enlloc. Aquí, per exemple, que un 210 

informatiu hagi de dir per a... en fi, és molt discutible. Arriba un moment que no és que 

per sigui col·loquial i per a sigui formal, és que el per a no existeix oral a Catalunya. 

 

 De totes maneres, jo sóc del parer que com a punt de referència per als 

catalanoparlants, em refereixo als mitjans de comunicació, jo no sé fins a quin 215 

punt, així com s’ha aconseguit modificar, en quant a lèxic, doncs no dir 

“atmósfera” sinó que dir atmosfera o la “mèdul·la” sinó que dir medul·la, jo 

crec que ha contribuït abastament el fet de, sobretot en la llengua oral, la tasca 

que fan als Telenotícies els periodistes dels mitjans orals. Clar, llavors jo em 

plantejo fins a quin punt, si s’hagués pogut mantenir aquestes combinacions 220 

normatives i s’haguessin transportat als mitjans orals i escrits, no haguessin 

també facilitat o al final fer interioritzar entre els catalanoparlants les... 

 Jo ho veig diferent. La qüestió de lèxic és més fàcil d‘assimilar que una qüestió 

sintàctica. Les qüestions sintàctiques són molt més profundes. Tu pots dir no diré 

―busón‖ i diré bústia. I ja està, això és fàcil de fer.  Ara és molt difícil dir... fer que la 225 

gent deixi de dir de davant de que: la caiguda de preposició és absolutament impossible. 

És a dir, ―m‘adono que no sé què‖ ho diem els que estudiem, els lingüistes, la gent 

normal dirà ―m‘adono de que‖. Sense anar més lluny, la campanya aquesta electoral: la 

campanya del senyor Trias deia: ―El meu alcalde creu en el país‖, molt bé. ―El meu 

alcalde creu en el diàleg‖, molt bé. Llavors quan li posaven verb, clar, havien de dir: ―El 230 

meu alcalde creu en generar oportunitats i feina‖, i ho van fer així i això està malament, 

això no és normatiu. Clar, havien de dir: ―El meu alcalde creu a generar oportunitats i 

feina‖. És impossible que la gent normal espontàniament pugui dir ―El meu alcalde 
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creu a generar‖, és una violència total. Aquí tens un exemple que la normativa no 

funciona. I això passa en qüestions sintàctiques. Les qüestions sintàctiques no són 235 

susceptibles de canvi, com les qüestions lèxiques. Per exemple, el llur. Jo me‘n recordo 

que quan l‘any 76 vaig entrar al diari Avui, llur era obligatori i l‘argument... no, és que tu 

si vas escrivint sempre llur al final la gent dirà llur. És impossible. Com la gent normal 

no començarà a dir ―per als nens‖. La gent que diu ―per als nens‖, o són 

castellanoparlants que no acaben d‘assimilar-ho o la gent no dirà ―Aquesta llibreta és 240 

per als nens‖. És impossible dir això. En qüestions sintàctiques..., jo he fet una 

diferència entre sintaxi i lèxic. 

 

 El que passa és que també és cert que els nostres fills aprenen qüestions 

sintàctiques a base de copiar el que senten. És a dir, ells són capaços de 245 

reproduir construccions sintàctiques que són incapaços de raonar 

gramaticalment parlant, per això deia de fer aquesta feina... Bé, ja per acabar, 

també afirma en el llibre que “la resistència a l’ús real d’aquestes combinacions 

pronominals té conseqüències”. Una de les conseqüències que apunta és la 

tasca del professor de català que ha de fer distingir als seus alumnes entre el que 250 

se’ls demana en un examen i el que potser es trobaran en els diàlegs d’una 

novel·la, per exemple. Ben mirat, es pot ensenyar i fer entendre als alumnes que 

hi ha diferents contextos d’ús i, per tant, diferents registres, però no seria més 

costós explicar als alumnes unes simplificacions que no són sintàcticament 

lògiques? 255 

 Sí, sí. No, als alumnes se‘ls ha d‘explicar la veritat. La veritat no és monolítica. Jo vaig 

estar molts anys fent cursos de català per adults i s‘havien d‘examinar perquè eren 

funcionaris que si ja sabien català, si demostraven que sabien català, els pagaven cinc 

mil pessetes més... fa anys a Rosa Sensat. Llavors jo dedicava mig curs a preparar-los 

per l‘examen i l‘altre mig curs els explicava com era la vida. És a dir, els hi explicava que 260 

la normativa deia una cosa i la lingual era una altra cosa: que havien de fer l‘esforç de 

traduir el que ells deien espontàniament o sentien dir espontàniament, perquè eren tots 

catalanoparlants... Havien de traduir la seva espontaneïtat de pares de Berga o d‘Olot..., 

al que la normativa els demanava per l‘examen, diguem-ne. Però després ve la 

pregunta... L‘escola ha de fer la feina que fa: és a dir, l‘escola ha d‘explicar la normativa i 265 

ha de dir aquesta normativa no sempre coincideix amb lo real que la gent té 

interioritzada. O sigui, es diu així, però s‘escriu aixà: es diu els hi i a l‘hora d‘escriure has 
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d‘escriure això altre. I, a més a més, com que això està una mica en crisi, hi ha una sèrie 

de gent que... tu agafes novel·les de segons qui i quan tu et trobis que no fan aquesta 

combinació, has de pensar que això està permès, que no és un ―cubu‖ de la ―basura‖, 270 

que no és un error, que no és una cosa que la facin així perquè no saben què diu la 

normativa, sinó que la fan així perquè hi ha un... precisament per acostar-te a aquest ús 

real, hi ha un terreny, un àmbit on s‘admeten una sèrie de coses que no són 

estrictament normatives. I jo ho mataria així. 

 275 

 Matem-ho així. Doncs, matem-ho aquí, senyor Fité... Moltes gràcies. 

 Espero que hagi contribuït a aclarir... conceptes. 


