POSICIÓ DELS PRONOMS FEBLES RESPECTE AL VERB

Els pronoms febles s’usen com a complements del verb en l’oració en substitució
d’algun substantiu o sintagma nominal; per tant, han d’anar situats a la vora d’un
verb amb el qual formen un sintagma verbal.
Pel que fa a la posició dels pronoms febles, llevat de rares excepcions en formes
fossilitzades (com ara qui-sap-lo), en català se situen al davant del verb en les
formes conjugades i al darrere del verb en imperatiu, infinitiu i gerundi:
m’agafo, que m’agafi

agafa’m, agafar-me, agafant-me

es veu, que es vegi

vegi’s, veure’s, veient-se

En el cas de les oracions formades per un verb conjugat seguit d’infinitiu o
gerundi, els pronoms es poden situar tant al davant com al darrere del verb
conjugat:
– Els verbs anar a, deixar de, deure, fer, gosar, haver de, poder, saber, soler,
venir a i voler seguits d’infinitiu:
No ho podia fer

No podia fer-ho

Hi he d’anar

He d’anar-hi

– Els verbs anar i estar seguits de gerundi:
Les anava seguint

Anava seguint-les

– Els pretèrits perifràstics (anar seguit d’infinitiu):
Me’n vaig penedir

Vaig penedir-me’n

– Si el verb principal és en pretèrit perifràstic, els pronoms es poden situar també
després d’aquest verb, al mig de la perífrasi.
Ens va voler enganyar
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Va voler-nos enganyar
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Va voler enganyar-nos

 ús correcte |  ús incorrecte | ~ ús no recomanable

Els llibres d’estil poden establir la preferència per la col·locació dels pronoms
davant o darrere de la perífrasi, per a assolir una imatge unificada dels textos de
la institució. En el cas concret del Parlament, el llibre d’estil recomana de col·locar
els pronoms davant de la perífrasi:
~ La llei electoral determina que totes les eleccions han de convocar-se
per decret.
 La llei electoral determina que totes les eleccions s’han de convocar per
decret.
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