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PRONOM RELATIU

COMMUTA PER

NO COMMUTA PER

PRECEDIT DE PREPOSICIÓ

QUE (àton)

(Funció de
*el qual/la qual
NO
SUBJ./CD/CCT)
*els quals/les quals
Exemples:
L'home que ha vingut és el meu germà (SUBJECTE). La carn que he menjat és bona (CD). El dia que vas venir era diumenge (CCT)
Atenció: No hem de confondre el que relatiu amb la conjunció que. El primer és fàcilment identificable perquè porta sempre, davant seu, un antecedent, al
qual substitueix: La notícia que va sortir a la premsa és falsa. En canvi: No crec que ho faci (conjunció). Digues que torni (conjunció).
EL QUE

aquell que
*el qual
això/allò que
EL QUI
aquell qui
*el qual
LA QUE/QUI
aquella que/qui
*la qual
ELS QUE/QUI
aquells que/qui
*els quals
LES QUE/QUI
aquelles que/qui
*les quals
Exemples:
Aquest llapis i el que m'has regalat són iguals. El que m'has regalat m'ha agradat molt.
El/la qui encerti els tres números s'endurà el premi.
Hi ha els abusos que coneixem i els que ens amaguen. Els qui en sàpiguen alguna cosa que ho diguin ara.
Hi ha les explicacions que coneixem i les que ens amaguen. Les qui en sàpiguen alguna cosa que ho diguin ara.

NO
NO
NO
NO
NO

QUÈ (tònic)
el/la qual
*el/la que
SÍ
(es refereix a coses)
els/les quals
*els/les que
Exemple: És una casa de què tots parlen.
Atenció: Quan què es pot substituir per quina cosa no és un pron. relatiu, sinó un pron. interrogatiu: Què vols? Digues de què parles! (= quina cosa)
QUI
el/la qual
*el/la qui- el/la que
SÍ/ NO (SUBJ.)
(es refereix a persones)
els/les quals
*els/les qui- els/les que
Exemples:
L'única persona de qui em refio no hi és. La persona per qui tant ha plorat l'ha oblidat ben aviat. El malalt amb qui parlàvem se n'ha anat.
Qui encerti els tres números s'endurà el premi. És ella qui ha dit això.
Atenció: Quan qui es pot substituir per quina persona no és un pron. relatiu, sinó un pron. interrogatiu: Qui ve? Digues qui ho ha fet! (= quina persona)
què
EL QUAL/LA QUAL

*que — el que/qui, la que/qui

SÍ

*que — els que/qui, les que/qui

SÍ

*en el/la que
*en el/els que - la/les que

NO

qui
què
ELS QUALS/LES QUALS
qui
ON
(CC Lloc)
Exemple:

en què
en el/els qual(s) - la/les qual(s)
El poble on va passar la infància és lluny d'aquí.

1. Escriviu en els buits la forma de relatiu que falta a les frases següents:
1 Digues ____________ sents si et neguitegen els meus comentaris.
2. El cantant ____________ et parlava va fer un concert al pavelló d'esports.
3. Van enregistrar la conferència del primer dia i ____________ es va pronunciar com a
cloenda del cicle.
4. Les ciutats ____________ tenen més afluència d'estrangers són ____________ tenen més
a dir en matèria turística.
5. Aquest és el mestre ____________ confiava tant el meu fill.
6. No coneix els perills ____________ s'exposa actuant d'aquesta manera.
7. La zona ____________ t'he parlat és al polígon industrial.
8. Les arts ____________ s'ha exercitat li han servit per autodefensar-se.
9. Ha trucat per dir-me que no vindran, ____________ m'ha posat molt trist.
10. Són persones ____________ m'avinc molt.
11. Aquesta és la finalitat ____________ aspira des de fa molt de temps.
12. Hauries d'adreçar les queixes ____________ t'han embolicat en aquest assumpte.
13. Dona'm el bolígraf ____________ escric les cartes.
14. La sessió no era numerada, ______________ no van poder escollir el millor seient.
15. Ha exposat els motius ____________ ha presentat la dimissió.
16. Han inaugurat un cinema ___________ projectaran només pel·lícules de terror.
17. Els arquitectes han elaborat els plànols __________ s’han hagut de presentar a concurs.
18. Aquest és el motiu ____________ no ha vingut.
19. __________ vulguin més pa, que se'l llesquin.
20. Que hi vagi ____________ vulgui, al circ.
2. Subratlleu amb una ratlla el que pronom relatiu i encercleu el que conjunció.
1. És una persona que sembla incapaç de tota maldat.
2. Aquest aparell que funciona amb benzina serà la nostra ruïna.
3. Li demano que no faci cas de les meves paraules.
4. Va aconseguir que signés el xec.
5. La noia que ens porta els comptes creu que tenim la situació molt negra.
6. Ja has vist el camell que m'han regalat per reis?
7. Us prego que tanqueu les finestres que donen al carrer.
8. És probable que l'autocar no pugui fer els serveis que tenia contractats.
3. Subratlleu amb una ratlla el què pronom relatiu i amb dues el què pronom
interrogatiu.
1. Aquest és un dels cinc cotxes de què disposa d'ençà que és ministre.
2. És una decisió de què aviat s'haurà de penedir.
3. Ens va mostrar de què era capaç.
4. Ja hem vist en què consisteix el teu número de circ.
5. El tren de vida a què s'ha acostumat l'obliga a treballar com un condemnat.
6. Encara no sabem amb què van forçar la porta.
7. Aquest és el motiu per què es va començar a encaparrar tant.
8. Pregunta a en Tomeu per què li ho ha hagut de dir.

La fórmula ARTICLE + NOM + DE + EL/LA QUAL - ELS/LES QUALS correspon al
relatiu possessiu (en castellà: cuyo/cuya/cuyos/cuyas). En aquest cas, el pronom relatiu fa
la funció de complement del nom:
He vist una casa, les finestres de la qual són de color violeta.
Tinc una carta sense obrir, el remitent de la qual és conegut teu.
El relatiu neutre, LA QUAL COSA, COSA QUE, FET QUE (en castellà: lo cual) s'usa
quan l'antecedent és tota l'oració anterior. Sempre va precedit per una coma: Va córrer com
un boig per arribar d'hora, la qual cosa/ cosa que/ fet que el va deixar esgotat. Va pagar
una fiança d'un milió d’euros, suma que li va resultar molt difícil d'aconseguir.
4. Escriviu la corresponent forma composta amb preposició que substitueix el pronom
ON:
1. El bar _______________ ens reunirem és aquell.
2. Aquesta és la casa _______________ va morir Verdaguer.
3. Hem passat per un poble _______________ totes les cases són al llarg de la carretera.
4. La ciutat _______________ residia el cònsol era a la costa.
5. Aquests són uns boscos _______________ es fan molts bolets.
6. És un revolt _______________ s'han estavellat molts cotxes.
7. Aquell és el turó _______________ hi havia una ermita.
8. Les vinyes _______________ hem collit el raïm són de l'oncle.
5. Poseu el relatiu que calgui en cada cas:
1. No sabia la combinació, sense __________ no podia obrir la caixa.
2. El dia __________ va venir jo no hi era.
3. L'Anna, amb __________ vaig sortir l'altre dia, duia un jersei fet a mà.
4. Vam iniciar una subscripció el resultat de __________ ens va satisfer.
5. Hi ha hagut una vaga, per __________ no han donat permís d'exportació.
6. Digueu el motiu per __________ aquests mots porten accent.
7. __________ van guanyar s'ho mereixien.
8. La noia __________ em parles és bonica.
9. __________ aprèn, després se sent satisfet.
10. Tot allò __________ va passar era la caravana del circ.
11. Ens trobarem al cafè __________ ens vam reunir ahir.
12. Va aprovar-ho tot, __________ la va satisfer.
13. El cotxe amb __________ vas topar l'han hagut de llençar.
14. No volia abandonar un negoci de __________ treia tants beneficis.
15. Els alumnes, __________ són molt estudiosos, aprovaran.
6. Refeu les oracions següents amb l'ús del relatiu possessiu:
1. Van estrenar una peça musical que l'autor era suís.
2. Va llogar un pis molt vell que totes les rajoles es movien.
3. El pare que els fills moren a la guerra queda molt abatut.
4. La sala que els balcons donen a la plaça és la més gran.
5. No et fiïs dels homes quals actes no corresponen a les seves paraules.
6. És un artista que les seves obres són molt apreciades.
7. És una escola excel·lent quals professors són molt competents.

Solucions exercicis de pronoms relatius
1. Escriviu en els buits la forma de relatiu que falta a les frases següents:
1 Digues què / quina cosa sents si et neguitegen els meus comentaris.

(pronom interrogatiu

indirecte)

2. El cantant del qual / de qui et parlava va fer un concert al pavelló d'esports.
(podria ser “que” si: “un que parla / escolta de qui es parla”) (el cantant és qui et parlava)

3. Van enregistrar la conferència del primer dia i la que (aquella que) es va pronunciar
com a cloenda del cicle.
4. Les ciutats en les quals / on / en què / que tenen més afluència d'estrangers són les que
tenen més a dir en matèria turística.
5. Aquest és el mestre en qui / en el qual confiava tant el meu fill. (“confiar en” és CRV)
6. No coneix els perills als quals / a què s'exposa actuant d'aquesta manera.
7. La zona que / de la qual / de què t'he parlat és al polígon industrial.
8. Les arts amb què / amb les quals s'ha exercitat li han servit per autodefensar-se.
9. Ha trucat per dir-me que no vindran, la qual cosa / cosa que / fet que m'ha posat molt
trist.
10. Són persones amb qui /amb les quals m'avinc molt.
11. Aquesta és la finalitat a la qual / a què aspira des de fa molt de temps.
12. Hauries d'adreçar les queixes als qui t'han embolicat en aquest assumpte.
(No podem dir “a qui” perquè hauríem de canviar el verb: “Hauries d’adreçar les queixes a qui t’ha embolicat en
aquest assumpte)

13. Dona'm el bolígraf amb què / amb el qual escric les cartes.
14. La sessió no era numerada, per la qual cosa no van poder escollir el millor seient.
15. Ha exposat els motius pels quals / per què ha presentat la dimissió.
16. Han inaugurat un cinema on / en què / en el qual projectaran només pel·lícules de
terror.
17. Els arquitectes han elaborat els plànols amb què / amb els quals s’han hagut de
presentar a concurs. Aquesta frase té el sentit següent: els arquitectes es presenten al concurs. En canvi, l’oració
canviaria de sentit si diem: “Els arquitectes han elaborat els plànols que s’han hagut de presentar al concurs” (ells, els
arquitectes, presenten els plànols al concurs)

18. Aquest és el motiu pel qual / per què no ha vingut.
19. Els qui vulguin més pa, que se'l llesquin.
20. Que hi vagi qui / el qui vulgui, al circ.
2. Subratlleu amb una ratlla el que pronom relatiu i encercleu el que conjunció.
1. És una persona que sembla incapaç de tota maldat. (pronom relatiu)
2. Aquest aparell que funciona amb benzina serà la nostra ruïna. (pronom relatiu)
3. Li demano que no faci cas de les meves paraules. (conjunció)
4. Va aconseguir que signés el xec. (conjunció)
5. La noia que ens porta els comptes creu que tenim la situació molt negra. (pronom relatiu i
després conjunció)

6. Ja has vist el camell que m'han regalat per reis? (pronom relatiu)
7. Us prego que tanqueu les finestres que donen al carrer. (conjunció i després pronom relatiu)
8. És probable que l'autocar no pugui fer els serveis que tenia contractats. (conjunció i després
pronom relatiu)

Nota:
El que pronom relatiu sempre té un antecedent i sempre té una funció sintàctica. Es pot substituir per “el qual
/ la qual”.
El que conjunció mai té antecedent i no té cap funció sintàctica. (Ex. Us prego que... = us prego això)

3. Subratlleu amb una ratlla el què pronom relatiu i amb dues el què pronom
interrogatiu.
1. Aquest és un dels cinc cotxes de què disposa d'ençà que és ministre.

(pronom relatiu) (el

següent “que és ministre” és una conjunció, però no ho demana l’enunciat).
2. És una decisió de què aviat s'haurà de penedir. (pronom relatiu)
3. Ens va mostrar de què era capaç. (pronom interrogatiu)
4. Ja hem vist en què consisteix el teu número de circ. (pronom interrogatiu)

5. El tren de vida a què s'ha acostumat l'obliga a treballar com un condemnat. (pronom relatiu)
6. Encara no sabem amb què van forçar la porta. (pronom interrogatiu)
7. Aquest és el motiu per què es va començar a encaparrar tant. (pronom relatiu)
8. Pregunta a en Tomeu per què li ho ha hagut de dir. (pronom interrogatiu)
4. Escriviu la corresponent forma composta amb preposició que substitueix el pronom
ON:
1. El bar en què / en el qual ens reunirem és aquell.
2. Aquesta és la casa en què / en la qual va morir Verdaguer.
3. Hem passat per un poble en què / en el qual totes les cases són al llarg de la carretera.
4. La ciutat en què / en la qual residia el cònsol era a la costa.
5. Aquests són uns boscos en què / en els quals es fan molts bolets.
6. És un revolt en què / en el qual s'han estavellat molts cotxes.
7. Aquell és el turó en què / en el qual hi havia una ermita.
8. Les vinyes en què / en les quals hem collit el raïm són de l'oncle.
5. Poseu el relatiu que calgui en cada cas:
1. No sabia la combinació, sense la qual no podia obrir la caixa.
2. El dia que va venir jo no hi era.
3. L'Anna, amb qui / amb la qual vaig sortir l'altre dia, duia un jersei fet a mà.
4. Vam iniciar una subscripció el resultat de la qual ens va satisfer.
5. Hi ha hagut una vaga, per la qual cosa no han donat permís d'exportació.
6. Digueu el motiu per què / pel qual aquests mots porten accent.
7. Els qui / els que / les que / les qui / aquells que / aquelles que / allò que van guanyar
s'ho mereixien.
8. La noia de qui em parles és bonica.
9. Qui / El qui aprèn, després se sent satisfet.
10. Tot allò que va passar era la caravana del circ.
11. Ens trobarem al cafè on / en el qual / en què ens vam reunir ahir.
12. Va aprovar-ho tot, cosa que / la qual cosa / fet que la va satisfer.
13. El cotxe amb què / amb el qual vas topar l'han hagut de llençar.

14. No volia abandonar un negoci de què / del qual treia tants beneficis.
15. Els alumnes, que / els quals són molt estudiosos, aprovaran.
6. Refeu les oracions següents amb l'ús del relatiu possessiu:
1. Van estrenar una peça musical que l'autor era suís.
Van estrenar una peça musical, l’autor de la qual era suís.
2. Va llogar un pis molt vell que totes les rajoles es movien.
Va llogar un pis molt vell, les rajoles del qual es movien totes.
Va llogar un pis molt vell, en el qual / en què / on totes les rajoles es movien.
3. El pare que els fills moren a la guerra queda molt abatut.
El pare, els fills del qual moren a la guerra, queda molt abatut. (explicativa)
El pare els fills del qual moren a la guerra queda molt abatut. (especificativa)
La coma depèn del que es vulgui dir. És la diferència entre oració explicativa i oració
especificativa.
4. La sala que els balcons donen a la plaça és la més gran.
La sala, els balcons de la qual donen a la plaça, és la més gran.
La sala en què / en la qual els balcons donen a la plaça és la més gran.
5. No et fiïs dels homes quals actes no corresponen a les seves paraules.
No et fiïs dels homes, els actes dels quals no corresponen a les seves paraules.
No et fiïs dels homes, dels quals els actes no corresponen a les seves paraules.

6. És un artista que les seves obres són molt apreciades.
És una artista, les obres del qual són molt apreciades.
7. És una escola excel·lent quals professors són molt competents.
És una escola excel·lent en la qual / en què / on els professors són molt competents.
És una escola excel·lent, els professors de la qual són molt competents.

Professora: Sara Marugan Oliva

Llengua catalana

Funcions sintàctiques dels pronoms relatius en les oracions de relatiu adjectives
Relatiu

Pot fer de Exemples
El gat que m’ha esgarrapat és de la Llum.

QUE (feble)

La noia que he saludat va aprovar el curs.
La Pilar, que conec des de P1, va aprovar curs.
El dia que vas arribar a la Xina va esclatar el conflicte.
Els informes a què et refereixes s’han perdut.
A Noruega ha guanyat les eleccions el partit de què el poble està tant
content.

QUÈ (tònic)

Busco el martell amb què he de clavar aquests claus.
A la fi s’han conegut els motius per què lluitava aquell poble.
El dia en què vas arribar a la Xina va esclatar el conflicte.
L’hotel en què passem les vacances és molt confortable.
Els amics en qui confiava m’han fallat.

QUI

La persona a qui ha tocat la grossa de Nadal s’ha fet fonedissa.
En Gil té dues filles bessones de qui se sent orgullós.
Els nois amb qui pescava ara es dediquen a la caça.

ON

L’hotel on passem les vacances és molt confortable.
La finestra per on la Montse va entrar al gimnàs era molt petita.
Ha llogat una casa l’amo de la qual és portuguès.
Aquest gat siamès, el qual em va esgarrapar ahir, és de la Llum.
La Pilar, la qual conec des de P1, va aprovar el curs.
La persona a la qual ha tocat la grossa de Nadal s’ha fet fonedissa.
Els informes als quals et refereixes s’han perdut.

EL QUAL,
LA QUAL,
ELS QUALS,
LES QUALS

Els amics en els quals confiava m’han fallat.
A Noruega ha guanyat les eleccions el partit del qual el poble està tan
content.
En Gil té dues filles bessones de les quals se sent orgullós.
Busca el martell amb el qual he de clavar aquests claus.
Els nois amb els quals pescava ara es dediquen a la caça.
El dia en el qual vas arribar a la Xina va esclatar el conflicte.
L’hotel en el qual passem les vacances és molt confortable.
No vam aconseguir el premi, la qual cosa ens va disgustar molt.
Va exigir el reconeixement dels seus drets de successió, cosa que el poble
no podia admetre.

LA QUAL COSA,
COSA QUE

L’acusat va demanar la destrucció de les proves del delicte, a la qual cosa
l’advocat no va accedir.
Va guanyar la cursa l’atleta vigatà, de la qual cosa tota la comarca està
satisfeta.
Han de suspès la sessió del vespre de la Filmoteca, per la qual cosa no hi
podrem anar.

Professora: Sara Marugan Oliva

Llengua catalana

Funcions sintàctiques dels pronoms relatius en les oracions de relatiu adjectives
Relatiu

Pot fer de Exemples
Subjecte El gat que m’ha esgarrapat és de la Llum.

QUE (feble)

QUÈ (tònic)

QUI

CD

La Pilar, que conec des de P1, va aprovar curs.

CCT

El dia que vas arribar a la Xina va esclatar el conflicte.

CRV

Els informes a què et refereixes s’han perdut.

CN

A Noruega ha guanyat les eleccions el partit de què el poble està tant
content.

CCI

Busco el martell amb què he de clavar aquests claus.

CCM

A la fi s’han conegut els motius per què lluitava aquell poble.

CCM

El dia en què vas arribar a la Xina va esclatar el conflicte.

CCLl

L’hotel en què passem les vacances és molt confortable.

CRV

Els amics en qui confiava m’han fallat.

CCComp. La persona a qui ha tocat la grossa de Nadal s’ha fet fonedissa.
CI
CCM

ON

La noia que he saludat va aprovar el curs.

CCLl
CN

En Gil té dues filles bessones de qui se sent orgullós.
Els nois amb qui pescava ara es dediquen a la caça.
L’hotel on passem les vacances és molt confortable.
La finestra per on la Montse va entrar al gimnàs era molt petita.
Ha llogat una casa l’amo de la qual és portuguès.

Subjecte Aquest gat siamès, el qual em va esgarrapar ahir, és de la Llum.

EL QUAL,
LA QUAL,
ELS QUALS,
LES QUALS

CD

La Pilar, la qual conec des de P1, va aprovar el curs.

CI

La persona a la qual ha tocat la grossa de Nadal s’ha fet fonedissa.

CI

Els informes als quals et refereixes s’han perdut.

CRV
CN

Els amics en els quals confiava m’han fallat.
A Noruega ha guanyat les eleccions el partit del qual el poble està tan
content.
En Gil té dues filles bessones de les quals se sent orgullós.

CCInst.

Busca el martell amb el qual he de clavar aquests claus.

CCComp. Els nois amb els quals pescava ara es dediquen a la caça.
CCT

El dia en el qual vas arribar a la Xina va esclatar el conflicte.

CCLl

L’hotel en el qual passem les vacances és molt confortable.

Subjecte No vam aconseguir el premi, la qual cosa ens va disgustar molt.

LA QUAL COSA,
COSA QUE

CD

Va exigir el reconeixement dels seus drets de successió, cosa que el poble
no podia admetre.

CRV

L’acusat va demanar la destrucció de les proves del delicte, a la qual cosa
l’advocat no va accedir.

CN

Va guanyar la cursa l’atleta vigatà, de la qual cosa tota la comarca està
satisfeta.

CCCausa

Han de suspès la sessió del vespre de la Filmoteca, per la qual cosa no hi
podrem anar.

