
EL PRONOM FEBLE ‘EN’ 
 
Dins del conjunt de l’oració, el pronom ‘en’ pot exercir les següents funcions 
sintàctiques: 
 
Substitueix un substantiu, sovint acompanyat d’un a djectiu numeral (un, dos, 
tres, etc.), quantitatiu (quant, bastant, gaire, ge ns, massa, més, etc.) o indefinit 
(algun, cap, ningú, etc.), pres en sentit partitiu en funció de complement directe 
o de subjecte . 
 
Exemples: 

 
Necessites fulls? No, en tinc tres [fulls]. 
Tens gana? No en tinc gens [gana]. 
Volia taronges, però no n’he trobades [taronges]. 
Ha arribat algun paquet per a mi? Sí, n’acaba d’arribar un [paquet]. 

 
Substitueix el predicat del complement de verbs que  expressen que el subjecte 
fa que l’acció s’executi, en lloc de fer-la ell mat eix, com ‘nomenar’, ‘elegir’, 
‘designar’, ‘debilitar’, ‘fer-se’, etc.   
 
Exemples:  

 
Ets soci d’algun club? No, però me’n faré aviat [fer-se soci d’un club].  
Me n’han nomenat director [nomenar algú director de l’empresa].  
Me n’han elegit diputat [elegir algú diputat del Parlament]. 

 
Pot reemplaçar un complement d’un substantiu o adje ctiu en funció de 
complement directe o d’atribut .  
 
Exemple:  

 
Tots diuen que estan molt satisfets de la seva feina, però ell no n’està gens 
content [de la seva feina]. 

 
Pot representar una determinació de lloc introduïda  per la preposició ‘de’ .  
 
Exemple:  

 
Quan nosaltres anàvem a l’estació, ells ja en venien [de l’estació]. 

 
També pot substituir un complement preposicional (t ambé dit ‘de règim verbal’) 
introduït per la preposició ‘de’. ‘Parlar’, ‘adonar -se’, ‘sortir’, etc., són verbs que 
regeixen obligatòriament les preposicions (‘de’, en  aquests casos), de manera 
que cal substituir-ne els complements pels pronoms.  
 
Exemples: 

 
Ara no puc parlar més d’aquest tema, ja en parlarem més tard [d’aquest tema]. 
Facis el que facis, ell no se n’adona [del que facis]. 
Entren a treballar a les vuit i en surten a les tres [de treballar]. 

 
En els casos de desplaçament a l’esquerra en què a més hi hagi un pronom feble 
referit a l’element desplaçat no escrivim coma per separar-lo d’aquest pronom .  
 



Exemple:  
 
De casos com aquest se’n produeixen molt sovint.  

 
No apliquem les regles d’apostrofació quan les comb inacions ‘ens en’ i ‘us en’ 
precedeixin verbs començats en vocal .  
 
Exemples:  

 
Ens en anem.  
Us en alegreu. 

 
 
 
Llegeix aquestes frases i corregeix les que siguin incorrectes: 
 

1. Messi es va lesionar fa unes setmanes. Segons el comunicat emès avui pel 
club, l’evolució de l’argentí en marcarà la disponibilitat de cara a futurs partits. 

 
2. Els metges investigadors recomanen prohibir la publicitat de begudes 

alcohòliques, incrementar-ne el preu i restringir-ne l’accés. 
 

3. El màrqueting i la publicitat de begudes alcohòliques fa augmentar-ne el 
consum, especialment en els joves entre els 13 i els 16 anys. 

 
4. La de tipus 1 és la diabetis menys freqüent. Encara no se sap per què, però el 

sistema immunitari dels que la tenen no respon adequadament i destrueix les 
cèl·lules del pàncrees que produeixen la insulina de manera natural. Per aquest 
motiu, els malalts necessiten injectar-se’n diàriament per sobreviure. 

 
5. A més de l’estudi, també es restaurarà el cos momificat i el taüt que en conté 

les restes. 
 

6. És a dir, si Espanya vengués deute públic a 10 anys hauria de pagar el 6,5% 
d’interessos, mentre que si ho fes Alemanya hauria de pagar-ne l’1,4%. 

 
7. Els científics van agafar cèl·lules de la pell d’un adult i en van extreure la 

informació genètica. 
 

8. Ens en hem anat al cinema a les 18h, quan ja feia mitja hora que l’esperàvem. 
 

9. El principal indicador del parquet madrileny, l’Ibex 35, ha arribat a caure més 
d’un 2%, i els rumors sobre la intervenció del Banc Central Europeu n’han 
frenat la caiguda. 

 
10. Aquestes eines evolucionen constantment i n’apareixen d’altres amb noves 

prestacions. 
 

11. Estan convençuts que la sinceritat i l’educació són les seves millors virtuts. 
 

12. Els autors han estat cridats pels coordinadors del llibre, que n’han definit el 
sumari i n’han seleccionat els especialistes de cada tema. 

 
13. No te’l creguis. Sempre fa comèdia i és impossible saber quan deixa de fer-ne. 

 

Eliminado: n’

Eliminado: N’e



14. Els cinc consells comarcals consideren clau aquesta línia per dinamitzar 
l’economia de la Catalunya Central. Per això, es demana voluntat política. 
Adriana Delgado és presidenta del Consell Comarcal del Bages i  n’ha parlat a 
La Xarxa de Comunicació Local. 

 
15. Els propietaris dels boscos no els gestionen bé, perquè la majoria no poden 

assumir-ne un bon manteniment. 
 

16. Aquest any no hem imprès la guia en paper perquè és una gran despesa i l’any 
passat ens en van sobrar molts exemplars. 

17. M’han demanat per la convocatòria i els he dit que no en sé res. 

18. Si redactem una notícia amb pressa o sense atenció és fàcil que, sense 
adornar-nos-en, escrivim alguna errada. 

19. A continuació ha intervingut el director i ha dit que tots plegats hem parlat ja 
prou del problema. 

20. De coca de llardons, no en voldré. 

21. De grans de raïm, en menjaré dotze. 

22. En faré portar més. 

23. Dilluns no va circular cap tren, però dimarts ja en van arribar dos. 

24. En passen tres cada dia per aquell carrer. 

25. D’això, en parlaran en el proper ple. 

26. L’anticicló se n’anirà cap a l’est. 

27. Tot i la insistència dels periodistes en el frau, no n’ha aclarit res. 

28. No conec la causa del problema. De debò, no en conec la causa. 

29. Havien tingut moltes possibilitats d'arribar a l'acord; ara ja no en tenen tantes. 

30. No tenien equip de so i en van comprar un. 

31. Venim de la reunió. Vosaltres també en veniu? 

32. Sortiran de l'examen a les sis; però no sé a quina hora en sortirem nosaltres. 

33. Se n'han anat després de la classe. 

34. Cal eradicar les causes de la delinqüència. Sols eradicant-ne les causes se 
solucionarà el problema. 

35. L’equip anirà a Mallorca diumenge i tornarà a Barcelona dimarts: hi anirà amb 
vaixell i en tornarà amb avió. 

36. El disbarat ja estava fet! Era inútil penedir-se’n.  

Eliminado: n’

Eliminado: F


