PRONOMS DE COMPLEMENT INDIRECTE DE TERCERA PERSONA

Els pronoms de tercera persona que fan la funció de complement indirecte són li
per al singular i els per al plural. No tenen flexió de gènere:

 Quan arribin les noves becàries, les heu de donar la benvinguda.
 Quan arribin les noves becàries, els heu de donar la benvinguda.
A més de els, en la llengua col·loquial d'alguns dialectes hi ha una forma de plural
analògica, lis, que no es considera correcta i s'ha d'evitar en un registre formal:

 Seguin aquí, que aviat lis agafarem la comanda.
 Seguin aquí, que aviat els agafarem la comanda.
També en la llengua col·loquial d'alguns dialectes, molt sovint el plural es reforça
amb una –i paragògica que dona la variant els-i. Aquesta forma se sol escriure
els hi, com si fos una combinació de dos pronoms, però, una vegada comprovat
que el segon pronom és superflu i no té cap funció sintàctica, cal eliminar-lo en
un registre formal:

 Els veïns reclamen a l'ajuntament que els hi faci un altre accés a
l'estació d'autobusos.

 Els veïns reclamen a l'ajuntament que els faci un altre accés a l'estació
d'autobusos.

 Els veïns reclamen a l'ajuntament que els hi faci un altre accés. (hi = ‘a
l'estació d'autobusos’)
La combinació regular de li amb els pronoms de complement directe el, la, els i
les dóna li'l, li la, li'ls i li les. Aquestes són les combinacions emprades en valencià;
tanmateix, en alguns parlars septentrionals s'ha desenvolupat un altre sistema
que substitueix li per hi i posposa el complement indirecte al directe, d'on resulten
les combinacions l'hi, la hi, els hi i les hi. Totes són correctes en un registre
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formal, i la preferència per les unes o les altres només depèn de l'adscripció
dialectal del parlant.
De manera semblant, la combinació regular de li amb el pronom en és li'n, però
per analogia amb les anteriors s'ha estès en l'ús la combinació n'hi. Tot i que les
dues són admeses per la normativa, en els registres més formals es considera
preferent la primera:
~ Com que el candidat no tenia prou vots per a ésser investit, un grup de
la minoria n'hi va oferir dos dels seus.

 Com que el candidat no tenia prou vots per a ésser investit, un grup de
la minoria li'n va oferir dos dels seus.
Alguna vegada, en combinacions de dos pronoms, es pot trobar la substitució del
pronom de complement indirecte per se, però aquesta construcció és un calc del
castellà que es considera incorrecte en tots els registres:

 Si necessiten peces especials, nosaltres se les farem a mida.
 Si necessiten peces especials, nosaltres els les farem a mida.
Vegeu també l’apunt Combinació de dos pronoms febles.
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