
ELS VERBS PRONOMINALS 
 
Hi ha verbs que en català són pronominals però en c astellà no ho són, com ara 
‘aprimar-se’, ‘encongir-se’, ‘engreixar-se’, ‘entre nar-se’, ‘empassar-se’, ‘escapar-
se’, ‘imaginar-se’, ‘pentinar-se’. Cal evitar les i ncorreccions derivades dels calcs 
amb el castellà .  
 
Exemple:  

 
Molins intenta escapar-se de la polèmica sobre els geriàtrics amb propostes 
amb ganxo. 

 
Així mateix, també hi ha alguns verbs que en castellà són pronom inals i que en 
català no ho són, com ‘baixar’, ‘callar’, ‘caure’, ‘marxar’, ‘millorar’, ‘passar’, 
‘pujar’, ‘riure’, ‘sortir’, ‘venir’. Cal evitar els  usos incorrectes derivats de calcs del 
castellà .  
 
Exemple:  

 
Ha callat moltes coses que no ha gosat dir. 

 
 
 
Llegeix aquestes frases i corregeix les que siguin incorrectes: 
 
 

1. Si vol que li tornin els diners, passi’s per la taquilla abans de dissabte. 
 

2. Robert De Niro va engreixar 20 quilos per interpretar Jack LaMotta a ‘Toro 
salvatge’. 

 
3. Cal assegurar-se que la cortina es pot rentar a casa sense perill que 

encongeixi. 
 

4. Va caure’s de la barca i va empassar molta aigua. 
 

5. Encara no se li havien passat els efectes de l’alcohol. 
 

6. Després de la lesió, el defensa torna amb ganes d’entrenar a fons. 
 

7. La moto va relliscar i es va sortir de la carretera. 
 

8. Quantes vegades se li ha passat pel cap aquesta idea? 
 

9. Que t’has aprimat, en els últims mesos? Et veig canviat! 
 

10. El noi va empassar-se d’un sol cop tot el tros de carn. 
 

11. L’altre dia encara estava malalt, però ara ja s’ha millorat una mica. 
 

12. Se li ha pujat la fama al cap i ara es pensa que és el millor, que és un crac, 
molt millor que la resta. 

 
13. Ha escapat de la presó després d’intercanviar-se la roba amb el seu germà. 

 



14. Tens els cabells embullats. Que t’has pentinat, avui? 
 

15. Imagines la situació en què tot fos perfecte i res no anés malament? 
 

16. Calla’t si no vols que et trenqui la cara. Avui t’estàs passant de la ratlla i m’estic 
emprenyant. 

 
17. Pel fet de riure’s de la broma del company el professor el va expulsar durant 

tota la classe. 
 

18. La publicitat que els cal als botiguers és una publicitat d’impacte. 

19. A la portada hi diu que el llibre tracta d’un home que es marxa del seu país a 
buscar fortuna. 

20. Al polític s’ha escapat una resposta inadequada. 

21. Al gerent se li ha ocorregut que es pot canviar d’estratègia comercial per 
aconseguir augmentar el percentatge de vendes. 

22. Martino s’ha entrenat aquests dies tots els seus homes, tret de Messi que ha 
entrenat en un horari diferent. 

23. Els usuaris es queixen que no se’n surten, no saben com omplir aquest 
formulari electrònic. 

24. Calla’t ja o marxa’t! 

25. El ferit va caure’s del balcó quan intentava entrar a la seva habitació de l’hotel 
lloretenc. 

26. Els Mossos d’Esquadra van enxampar el conductor quan encara no se li havien 
passat els efectes de l’alcohol. 

27. En l’accident a la N-II, la moto es va sortir de la carretera. 

28. El to monòton del conferenciant feia que s’anés adormint tothom. 

29. Les persones que mengen molts aliments greixosos tendeixen a engreixar i 
han de seguir una dieta estricta per aprimar. 

30. Aquell revolt de la carretera és molt perillós. Si els cotxes l’agafen amb massa 
velocitat és fàcil que se surtin de la via. 

31. Deu presos de Can Brians s’han escapat per un túnel, però a mitja tarda han 
estat detinguts al centre de la ciutat. 

32. Baixa’t i vine’t amb nosaltres! 

33. Quan no sap alguna cosa encongeix d’espatlles i es marxa ràpidament. 

34. Si el cel no aclareix aviat, haurem de deixar l’excursió per a un altre dia. 

35. Què et penses que ens volia dir? 


