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PRONOMS RELATIUS 
 
Els pronoms relatius són pronoms que remeten a un element nominal 
prèviament aparegut en l’oració , i introdueixen una oració subordinada que fa 
funció d’adjectiu o substantiu. És a dir, funcionen com a nexe i introdueixen 
una oració subordinada . 
 
Exemples: 

 
El ciclista que va guanyar era el meu germà.  
Qui no vulgui pols que no vagi a l’era.  
La botiga en la qual treballaves s’ha cremat. 

 
El pronom relatiu ‘què’ es refereix a coses, i el pronom ‘qui’, a per sones . 
S’utilitzen sempre precedits de preposició , generalment àtona (a, amb, de, 
en, per ). Resulten inviables precedits de preposicions tòniques, compostes o 
locucions preposicionals, i com a relatius possessius, casos en què cal emprar 
‘el qual’. 
 
Exemples: 

 
El càrrec (a què / al qual) accedirà properament l’obligarà a viatjar sovint. 
La crema (amb què / amb la qual) et protegeixes del sol és de bona 
qualitat. 
La psicòloga (a qui / a la qual) van concedir un premi ha demanat un any 
sabàtic. 

 
Precedit de preposició, és intercanviable amb els p ronoms ‘què’ i ‘qui’  en 
les funcions pròpies d’un complement introduït per preposició (CI, CRV, CC).  
 
Exemples: 

 
L’editor (al qual / a qui) enviaré els poemes dirigeix una petita editorial.  
La vida (a la qual / a què) s’ha acostumat l’ha alliberat de preocupacions. 
Les companyes (amb les quals / amb qui) faré el viatge parlen cinc 
idiomes. 

 
 
Esmena, si cal, amb les expressions correctes les f rases següents: 

1. No accepta el meu regal, però sí el que li ha donat l’Àngel. 
 

2. No vull vi d’aquesta marca, sinó de la que ja t’he dit. 
 

3. No parlo d’aquests quadres, sinó dels quequals vam comprar el mes 
passat. 

 
4. No treguis les culleres de tots els dies. Treu les que vam comprar a 

Andorra. 
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5. Ens ha donat un resultat amb el qual no comptàvem. 
 

6. M’he barallat amb la Maria, raó per què no vull visitar-la. 
 

7. Els discs dels quals et parlava els venen en la botiga que hi ha a la 
plaça. 

 
 

8. L’autobús en el què/el qual viatjava la Marta era nou. 
 

9. No sé on ha aparcat la Maria la bicicleta amb la qualque ve cada dia a 
l’institut. 

 
10. Tinc informació del viatge del qual tant ens han parlat. 

 
11. Tinc uns plans queels quals et sorprendran. 

 
12. Aquestes flors són més cares que les que tu has comprat. 

 
13. M’he quedat sense diners, raó per la qualque no puc anar al cinema. 

 
14. La noia de la quequi/la qual et parlo és germana del Pere. 

 
15. He vist el noi al qual/a quique li vas deixar el treball d’història. 

 
16. Aquestes són les coses a les qualsque he renunciat. 

 
17. La noia en què/la la qualque penses no et fa cas. 

 
18. Ha reclamat l’herència a la qualque havia renunciat. 

 
19. Aquestes són les noies a les qualque em refereixo. 

 
20. Jo li he deixat el llibre amb què/el qualel que ha estudiat la lliçó. 

 
21. Aquesta és la plaça de la qualque et parlava. 

 
22. Aquests papers, en els qualsque hem vist coses tan belles, són xinesos. 

 
23. El senyor al qualque vas adrecar-te és molt influent. 

 
24. És un aspecte del qualque no es preocupa ningú.  

 
25. El Tribunal Suprem (TS) ha confirmat la seva sentència en la qualquè 

anul·lava parcialment l’indult concedit al conseller delegat del Banc 
Santander, Alfredo Sáenz, que ara podrà recórrer al Tribunal 
Constitucional. 


