
EL PRONOM FEBLE ‘HI’ 
 
És incorrecte ometre el pronom ‘hi’ quan substituei x algun complement. 
‘Contribuir’, ‘col·laborar’, ‘anar’, ‘entendre’, et c., són verbs que regeixen 
obligatòriament les preposicions (‘a’, ‘amb’ o ‘en’ ), de manera que cal substituir-
ne els complements pels pronoms. 
 
Exemple:  

 
No pot opinar sobre aquest tema perquè no hi entén gens [d’aquest tema]. 

 
També és incorrecte suprimir el pronom en els casos de ve rb + pronom 
lexicalitzats, com ara ‘haver-hi’, els verbs de per cepció ‘veure-hi’, ‘sentir-hi’, 
‘palpar-hi’, ‘tocar-hi’, i també ‘dir-hi’, ‘entendr e-hi’, ‘fer-hi’, ‘posar-hi’, ‘ser-hi’ .  
 
Exemple:  

 
On hi diu Marià hi ha de dir Maria. 

 
Si es produeix un desplaçament a la dreta escrivim coma abans de l’element 
desplaçat .  
 
Exemple:  

 
No hi anirem, a París. 

 
 
Llegeix aquestes frases i corregeix les que siguin incorrectes: 
 
 

1. Amb 90 anys, té una salut molt forta. Però no hi veu ni hi sent gaire. 
 

2. És una idea molt interessant. Hi començarem a treballar de seguida. 
 

3. No vol formar part de la candidatura, però sí que hi vol col·laborar. 
 

4. A la manifestació van assistir-hi prop d’un milió de persones. 
 

5. És un material nou. Amb tots els estris s’hi poden fer moltes coses. 
 

6. No nego que aquesta protesta tingui un fons de raó, però no m’hi adhereixo. 
 

7. Ha fet un treball molt interessant. Des del punt de vista funcional s’hi poden 
distingir dues parts ben diferents. 

 
8. Aquí tens els nostres productes. Si hi estàs interessat, envia’ns un missatge.  

 
9. No he entrat a l’assemblea virtual perquè he tingut problemes informàtics per 

accedir-hi. 
 

10. Si cerqueu una disposició legal que no és en aquesta secció, podeu consultar 
la secció següent. 

 
11. Si et fixes bé en això, veuràs que és molt difícil de resoldre-ho. 

 

Eliminado: C

Eliminado: es

Eliminado: es

Eliminado: hi 

Eliminado: t’hi



12. Van presentar moltes queixes a l’encarregat, però no hi va donar gens 
d’importància. 

 
13. A aquests temes hi hem de dedicar dies de reflexió. 

 
14. Tenien projectes nous, però no sabien quina orientació hi volien donar. 

 
15. Li explico les coses a poc a poc, però ell no s’hi fixa. 

 
16. Els afectats diuen que entenen la situació de crisi i que ajornen la reivindicació 

del desdoblament sempre que s’hi facin millores. 
 

17. No creuen en la seva bona fe. Mai no hi han cregut. 
 

18. Tinc festa tota la setmana que ve. Podríem marxar a esquiar uns dies, vols que 
hi anem? 

 
19. Si vols que estiguem amb tu, digues-nos que hi estiguem. 

 
20. Sobre la papiroflèxia, no hi entenc absolutament res de res. 

 
21. Hi palpes alguna cosa? Diria que el forat està buit, no hi trobarem pas res. 

 
22. Si no hi ets, no comptaran amb la teva opinió, perquè només poden votar els 

presents a la reunió. 
 

23. La convocatòria de beques es farà conèixer ben aviat, i tots els investigadors 
que hi estigueu interessats podreu consultar-la a través del web. 

 
24. Ens diuen que hi ha hagut problemes amb la distribució dels impresos. 

 
25. Quan s’ha comunicat que hi hauria assemblea el director ha dit que no volia 

intervenir-hi. 
 

26. L’equip del consell vol dir-hi la seva. 
 

27. Tot i que no hi va poder ser el van nomenar representant del grup. 
 

28. Es parla de ruptura, però la carta no hi fa cap referència. 
 

29. Només s’ha de quedar a l’alcaldia si s’hi troba bé. 
 

30. No hi som a temps, a més, ja no hi tenim res a veure. 
 

31. No pot afirmar res sobre aquest tema perquè no coneix tota la informació 
necessària per opinar 

 
32. Pots assistir a l'acte perquè hi està convidada tota la comunitat universitària. 

 
33. Ens troben en una situació compromesa, de fet, tothom hi està. 

 
34. Per resoldre aquest problema, no veig que s'hi pugui fer res. 

 
35. Tot i les acusacions, no s’hi va tornar. 

Eliminado: es

Eliminado: P

Eliminado: e

Eliminado: -hi


