
L'elecció del pronom relatiu adequat 

Regla 1 Antecedent Pausa Altres Relatiu  
 ± animat sí / no Ø que  

 

01. Has vist un nen   que s'havia perdut? 
02. He trobat l'Eduard ,   que m'ha donat molts records. 
03. Vindrà un dia   que no t'ho esperaràs. 
04. Te’ls duré dijous ,  que tenim festa. 

 
Regla 2 Antecedent Pausa Altres Relatiu  
 + humà sí / no a, de, en, amb, per qui  

 

05. Ha trobat un nen  de qui no teníem notícies. 
06. He trobat l'Eduard , amb qui jugàvem a futbol. 
07. Ja està bo l'amic  per qui sempre preguntaves. 

 
Regla 3 Antecedent Pausa Altres Relatiu  
 - animat sí / no a, de, en, amb, per què  

 

08. Ha trobat la casa  en què vivien els teus avis 
09. He trobat la pilota  amb  què jugàvem a futbol. 
10. He arreglat el llum  de què sempre et queixaves. 

 
Regla 4 Antecedent Pausa o mots Relatiu  
 + masculí el qual  
 + femení 

Pausa o alguna 
paraula la qual  

 

02. He trobat l'Eduard , el qual m'ha donat molts records. 
11.Vindrà l'Anna , la qual en té moltes ganes. 
12. Sap la parada de la qual surt l’autobús. 
05. He trobat l'Eduard , amb el qual jugàvem a futbol. 
06. Ja està bo l'amic per el qual sempre preguntaves.                 [pel qual]
08. Ha trobat la casa en la qual vivien els teus avis. 
09. He trobat la pilota amb  la qual jugàvem a futbol. 
10. He arreglat el llum de el qual sempre et queixaves.                 [del qual]

 
Regla 5 Antecedent Pausa Altres Relatiu  
 + lloc sí / no Ø, de, en, amb... on  

 

08. Ha trobat la casa Ø Ø on vivien els teus avis. 
13. He situat la vila de Vic , per  on hem de passar. 
12. Sap  la parada Ø de on surt l'autobús.              [d'on] 

 
 


