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Caure’s o caure? 
 

Per calc del castellà, alguns verbs es fan servir pronominalment quan no ho són. Un 
d’aquests casos és el verb caure. 

Aquest verb no té forma pronominal (*caure's). Per tant, és incorrecte fer-lo servir 
pronominalment. Per exemple: 

He caigut. (I no *M’he caigut.) 

Ja han caigut les fulles dels arbres. (I no *Ja s’han caigut les fulles dels arbres.) 

La barana va caure a causa del temporal marítim. (I no *La barana es va caure a 
causa del temporal marítim). 

Cal no confondre aquest ús incorrecte del verb caure com a pronominal amb l'ús 
correcte de pronoms febles reflexius de persona que sí que són necessaris dins de 
l'oració. Per exemple: Et cauran les dents és correcte perquè el pronom et fa la funció 
de complement indirecte (les dents cauran a tu). No seria correcta, però, la frase: *Se’t 
cauran les dents. 

 

 
La pregunta del mes  
 

Trieu la frase correcta: 

1. a) Si no es callen, no sento res. b) Si no callen, no sento res. 

2. a) Vine amb mi a Barcelona. b) Vine’t amb mi a Barcelona. 

3. a) Seu i espera que arribin. b) Seu-te i espera que arribin. 

4. a) No et dormis! b) No t’adormis! 

5. a) Puja aquí. b) Puja’t aquí. 

 

 
 
Resposta  
 

b, a, a, b, a 
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La dosi extra 
 

Si sou fans del Dakar, no us podeu perdre els diccionaris de motociclisme i 
automobilisme del TERMCAT, on trobareu tots els termes que han sonat aquests dies 
a les cròniques d’aquesta cursa, com ara: ral·li, raid, llibre de ruta, bivac, quad, 
cilindrada, etapa, neutralització, verificació tècnica, reglatge, centímetre cúbic, cotxe 
d’assistència, etc. 
 

http://www.termcat.cat/ca/Diccionaris_En_Linia/7/Presentacio/
http://www.termcat.cat/ca/Diccionaris_En_Linia/162/Presentacio/

