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Hi ha / n’hi ha 
 
Sovint es fa servir n’hi ha en contextos en què caldria usar hi ha. El pronom en substitueix un 
complement i, per tant, si apareix el complement a la frase no hi ha d’aparèixer el pronom. De 
la mateixa manera, si s’està sobreentenent un complement, cal posar-hi el pronom. 
 
*N’hi ha aigua. [És incorrecte. Hi ha el complement “aigua” i a la vegada el pronom “en”. Cal dir: 
√ Hi ha aigua o bé √ N’hi ha.] 
√ Vaig comprar pomes i ja no n’hi ha. [És correcte. No seria correcte dir: *Vaig comprar pomes i 
ja no hi ha.] 
√ Hi ha llibres bons i n’hi ha de dolents. [És correcte. El pronom en està substituint llibres en la 
segona proposició.] 
 
Òbviament, també apliquem aquest criteri en altres temps verbals del verb haver-hi: 
 
√ Els regidors no arribaven a un acord. N’hi havia que optaven per tirar endavant la proposta 
mentre que d’altres s’hi negaven.  
√ Ja tinc les mantes. N’hi haurà per a tothom? 
 
En algunes expressions o frases fetes, el pronom en hi apareix sempre: 
 
D'on no n'hi ha, no en raja (o no en pot rajar): Refrany que significa que és inútil esperar 
resultats d'una persona o cosa que no té enteniment ni mitjans per a produir-los.  
 
Haver-n'hi per a: Haver-hi motiu suficient per a una reacció, ésser cosa justificada. N'hi ha per 
enfadar-se! N'hi ha per llogar-hi cadires. 
 
Haver-n'hi per donar i per vendre: Haver-n'hi, d'una cosa, en abundància. 
 

 
Recordeu que sempre fem servir el verb haver-hi en singular: √ Hi ha tres departaments 
implicats. (I no pas *Hi han tres departaments implicats.) 

 

 
 
 
 
 

 
La pregunta del mes 
 

Trieu la frase correcta: 
 
Hi ha la Maria? / Està la Maria? 
Al despatx, hi ha un senyor que t’espera. / Al despatx, n’hi ha un senyor que t’espera. 
Hi ha entrat lladres. / Hi han entrat lladres. 
De diners, ja no n’hi ha. / De diners, ja no hi ha. 
Demà haurà reunió. / Demà hi haurà reunió. 
L’any passat no hi havia gaire feina. / L’any passat no n’hi havia gaire feina. 
 

Per a més informació, podeu consultar La Píndola 19, del gener de 2008. 
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Resposta  
 

Hi ha la Maria? / Està la Maria? 
Hi ha un senyor que t’espera al despatx. / N’hi ha un senyor que t’espera al despatx. 
Hi ha entrat lladres. / Hi han entrat lladres. 
De diners, ja no n’hi ha. / De diners, ja no hi ha. 
Demà haurà reunió. / Demà hi haurà reunió. 
L’any passat no hi havia gaire feina. / L’any passat no n’hi havia gaire feina. 
 

 
La dosi extra 
 
Teoria i exercicis amb autocorrecció sobre aquestes qüestions del verb haver-hi: 
http://www.xtec.net/pas-centres/material/500507/f35.htm 
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