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Oracions subordinades adjectives

Les oracions subordinades poden ser:  

• Substantives (si equivalen a un substantiu). 

• Adjectives (si equivalen a un adjectiu). 

Les oracions subordinades adjectives o de relatiu són frases que equivalen a un adjectiu 

i, per tant, dins de l’oració principal fan la mateixa funció sintàctica que un adjectiu, és a 

dir, funcionen com a complement del nom (CN). 

 Van  introduïdes  per un  pronom relatiu  que exercirà diferents funcions dins de la 

subordinada. 

Tenen un antecedent explícit que és un substantiu. 

• La noia [antecedent] amb qui parlaves ahir és amiga meva (adjectiva). 

N’hi ha de dos tipus: explicatives i especificatives. 

Tipus de subordinades adjectives: 

A) Explicatives —> amplien l’antecedent o li afegeixen una explicació no essencial, és a 

dir, afegeixen característiques complementàries al nom. Van entre comes i s’han de llegir 

amb la pausa corresponent. 

 Els camions, que anaven carregats, s’havien d’aturar a la frontera. 

(Tots els camions anaven carregats i s’havien d’aturar a la frontera.) 

B) Especificatives —> determinen o especifiquen l'antecedent i en restringeixen el 

significat. 

 Els camions que anaven carregats s’havien d’aturar a la frontera. 

(Només els camions que anaven carregats s’havien d’aturar a la frontera, els altres no). 
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Relatius i funcions que poden exercir: 

Els pronoms relatius fan una doble funció: 

 a)  Nexe: insereix la subordinada dins de l’oració principal. 

 b) Funció específica dins de la subordinada, substitueix l'antecedent de l'oració 

principal. 

QUE  (relatiu àton) —> va referit a persones o a coses. Pot fer les funcions sintàctiques 

següents:  

• Subjecte:  

 (1) El noi que va venir és el meu germà. 

 (2) La persona que sap això acaba de marxar 

L'antecedent d'aquests pronoms és  noi, llibre  i  persona  respectivament. La  funció  de 

l'antecedent no ha de coincidir necessàriament amb la del relatiu. 

• Complement directe:  

 (4) La noia que vam conèixer és amiga d'en Miquel. 

 (5) Els documents que has signat els lliurarem demà al director. 

 (6) El gos que vam adoptar és molt afectuós. 

L'antecedent d'aquests pronoms és noia, documents i gos respectivament.  

• Atribut:  

 (7) En Lluís ja no és l’home il·lusionat que era l’any passat. 

• Complement circumstancial de temps:  

 (8) L’estiu que vaig estar a Itàlia va ser força divertit. 

*És incorrecte emprar preposició + article + que. 

REGLA PRÀCTICA: 
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QUÈ  (relatiu tònic) —> es refereix a coses i sempre va amb preposició. Les funcions 

sintàctiques que exerceix són: 

• Complement de règim verbal o complement preposicional:  

 (9) L’assumpte de què parlaven és un secret. 

 (10) Aquest és el delicte de què l’acusen. 

 (11) El mètode  en què  confiem per aprovar l'examen ja va ser usat per molts 

estudiants. 

• Complements circumstancials diversos:  

 (12) L'eina amb què van fer la taula es va trencar ahir. 

 (13) El mitjà de transport amb què venen s'ha espatllat. 

 (14) El centre en què estudiem romandrà tancat durant tot l’estiu. 

* Entre la preposició i el pronom no es pot utilitzar mai l’article. 

QUI (relatiu tònic) —> es refereix a persones. Les funcions sintàctiques que exerceix són: 

• Complement de règim verbal o complement preposicional:  

 (15) El noi de qui et vas enamorar és el meu germà. 

 (16) Són persones en qui pots confiar plenament. 

 (17) El company de qui et refiaves t'ha traït. 

• Complements circumstancials:  

 (18) La noia amb qui surt és alta i esvelta. 

 (19) La persona amb qui vas venir l'altre dia ha tornat aquest matí. 

• Complement indirecte:  

 (20) El Jaume ha parlat amb el xicot a qui vas donar l’empenta. 

 (21) Lliura els documents al senyor a qui els vas donar ahir. 

 (22) La noia a qui van donar el premi ahir és companya de l'escola. 

*Entre la preposició i el pronom no es pot utilitzar mai l’article. 

EL / LA QUAL, ELS / LES QUALS (relatius compostos) —> poden substituir els següents 

relatius: 

• que àton en les proposicions explicatives.  

 Els alumnes, els quals estudien, aprovaran l’examen (correcta). 

 * Els alumnes els quals estudien aprovaran l’examen (incorrecta). 

• què, qui i on en tot tipus de proposicions. 

 El martell amb què /amb el qual treballes és molt precís  

 El polític de qui / del qual et parlo entabana tothom  
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 La casa on / en la qual / en què vivíem és fantàstica  

*No és correcte en les oracions adjectives especificatives, només ho és en les 

explicatives! 

LA QUAL COSA, FET QUE, COSA QUE (relatiu neutre):  

Pot anar amb preposició o sense. Només s’utilitza en proposicions explicatives. 

L’antecedent és tota una oració. 

 Ho ha negat tot, la qual cosa no diu molt a favor d’ella.  

 L’he vist amb ella, cosa que no m’agrada gens.  

 Li diré que vinga, amb la qual cosa s’alegrarà. 

 M’ha dit que em deixava, fet que m’ha produït una sensació d’alleujament. 

DEL / DE LA QUAL, DELS/ DE LES QUALS (relatiu possessiu): 

Fa la funció de complement del nom (CN). No encapçala la proposició de relatiu ja que 

va darrere del substantiu que complementa. 

He comprat un llibre l’autor del qual és Fuster.  

 És l’alumna amb el pare de la qual hem de parlar. 

El relatiu de CN equival al castellà “cuyo” i presenta aquesta forma en català: SN + de + 

el qual/els quals: La casa del veí, les finestres de la qual són verdes, és grandiosa. 

ON  (adverbial) —> fa la funció de complement circumstancial de lloc. Es pot substituir 

per en què, en el/la qual els/les quals. 

 El país on vivim té una taxa d'atur molt baixa. 

 Vam anar a la ciutat en la qual ens vam conèixer. 

La forma on la utilitzarem amb noms que designin un espai o lloc físic, no figurat: 

 *Aquestes matèries estan vinculades a la branca de coneixement on  s'inscriu el 

títol de grau > Aquestes matèries estan vinculades a la branca de coneixement  en la 

qual s'inscriu el títol de grau. 
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RESUM 
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