
Tothom sap que el verb ha de concordar amb el sub-
jecte en nombre i en persona gramatical; també en gènere
en el cas de la veu passiva. Però sovint els usuaris de la
llengua no apliquen bé aquesta regla per la intervenció
dels factors que anirem veient bastant esquemàticament i
a base d’exemples.

1) SUBJECTE EN SINGULAR ACOMPANYAT
D’ALGUN ALTRE ELEMENT EN PLURAL

Passa sovint que el subjecte, en singular (però a vegades
amb un cert sentit col·lectiu), vagi acompanyat d’elements
en plural; aleshores és fàcil que l’usuari de la llengua es
confongui i posi el verb en plural; a més, es pot esdevenir
que hi hagi força distància entre el veritable subjecte i el
verb, factor que facilita la discordança. Exemples:

— «La brusca reducció de les prestacions socials heretades del
règim anterior afavoreixen la corrupció» (d’un diari, 17-9-92;
el subjecte és la reducció, i hom ha cregut que era les pres-
tacions socials; el verb hauria de ser afavoreix).

— «Ahir, entre les tres i les cinc de la matinada, amb unes con-
dicions atmosfèriques ideals i sense que el fum dels nom-
brosos incendis haguessin entorpit la visibilitat, es van poder
presenciar força estels lluminosos» (d’un diari, 13-8-94; el
subjecte és el fum, i hom ha cregut que era els innombra-
bles incendis; el verb hauria de ser hagués).

— «L’ús de l’indicatiu o del subjuntiu no depenen de la natu-
ralesa del missatge, sinó de l’abast que hi dóna el subjecte
de l’oració» (d’una gramàtica publicada en 1994; el subjecte
és l’ús, i hom ha cregut que era l’indicatiu o el subjuntiu;
el verb hauria de ser depèn).

— «I per això ningú, o molt pocs, no els denuncien» (d’un
diari, 9-8-91; el subjecte és singular, ningú, encara que hi
hagi un incís en plural, que hauria d’anar entre guions per-
què quedés fora de l’oració gramatical i així, de passada,
no xoqués, per dir-ho així, contra l’adv. no, adverbi que
pressuposa un mot de tipus negatiu, com ningú, i no pas de
tipus positiu, com molts).

— «L’estada a Tunis durant els mesos següents són també una
justificació de l’actitud de Llull» (d’un original, abans de ser
corregit; ha de dir és).
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Qüestions de concordança
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En aquest treball oferim, donant per sabudes les regles bàsiques de la concordança gra-
matical, un estudi dels casos conflictius que afecten aquest fenomen sintàctic, és a dir,
aquells en què o bé hi ha vacil·lació o bé hom comet discordances. Aquest estudi és una
ampliació del que ja oferírem dins les nostres Obser vacions crítiques i pràctiques sobre el
català d’avui / 2 (obra que citem, abreujadament, així: Obs/2; semblantment, el primer
volum del mateix manual el citem així: Obs/1), pp. 105-108, pàgines de les quals aprofi-
tem la majoria d’exemples. Citarem sovint també el nostre manual Català complet / 2
(abreujat així: CC/2).

Hem confegit l'estudi a còpia d'exemples, tots ells reals i en general recents, classi-
ficats i més o menys comentats. A vegades els copiem fent-hi alguns retocs perquè no
presentin més problemes que els que ací ens interessen; aleshores ho advertim dient:
«exemple retocat». Esporàdicament hi ha alguns exemples en castellà, perquè es vegi que
aquestes qüestions de concordança són comunes a català i castellà (i altres llengües).
Citem la font dels exemples, a títol orientatiu, però sense baixar a tots els detalls (i, a
vegades, encara d'una manera més vaga), a fi de no allargar-nos. Confiem que a ningú no
li sabrà greu de veure's citat, ja que l'úni ca finalitat d'aquest treball és ajudar-nos tots
plegats a millorar l'ús lingüístic; nosaltres hi aportem el nostre parer, disposats també a
rectificar el que calgui.

Distingim tres grans apartats: A) Concordança del verb amb el subjecte; B) Concordança
de l’adjectiu o participi amb el substantiu; C) Casos de discordança en altres categories gra-
maticals. Al final donem un esquema de tot el treball.

A) CONCORDANÇA DEL VERB AMB EL SUBJECTEA) CONCORDANÇA DEL VERB AMB EL SUBJECTE



— «L’acumulació de raons i de passions argüides en pro i en con-
tra de l’ús del vulgar o del llatí com a llengua de cultura des
de Dante a la Contrareforma no han estat en va» (AA. VV.,
Problemes i mètodes de la història de la llengua, pp. 123-124;
noteu el sentit poc o molt col·lectiu de acumulació, però hau-
ria de dir ha).

— «És evident que l’examen detallat de les diferents maneres
amb què teòlegs, filòsofs i lingüistes han intentat presentar
respostes d’un cert relleu van més enllà de la finalitat del nos-
tre estudi» (d’un original, abans de ser corregit; ha de dir va).

— «Per sort, la lectura de llibres com “L’últim Evangeli” d’Hèc-
tor Bofill –premi Josep Pla d’enguany– ens poden fer pensar
que no és definitiu l’acanalament de cap a un món de tot
a cent, xaró, inarticulat, vocacionalment d’esquena a la
complexitat i a l’excel·lència» (Valentí Puig, dins «Avui»,
1-3-2003, p. 18; hauria de dir pot).

— «A Can Casanova es pogueren contemplar una selecció
d’obres d’artistes moianesos ...» (d’un original, abans de ser
corregit; noteu el sentit poc o molt col·lectiu de selecció;
de tota manera, ha de dir pogué).

— «A partir d’aquest moment es multiplicaren el nombre d’ini-
ciatives ...» (d’un original, abans de ser corregit; noteu el sen-
tit col·lectiu de nombre; de tota manera, ha de dir multiplicà).

— «També poden fer decantar la lectura condicional en un ad-
junt lliure la presència d’un verb modal com “poder” –o fór-
mules equivalents com “ser possible”–, de les formes verbals
associades a valors hipotètics (present habitual o condicio-
nal) o de les predicacions impersonals» (d’una gramàtica,
abans de ser corregida; ha de dir pot).

— «En l’actualitat [l’església de Sant Andreu de Calders] està en
runes i només en resten part de les parets» (d’un original,
abans de ser corregit; ha de dir resta).

— «La introducció a les “Cartes d’Itàlia” són un clar exponent de
la seva admiració per aquell país» (d’un llibre publ. en 1998);
hauria de dir és).

— «A la distància dels anys, la justesa d’aquestes afirmacions
del seu amic són del tot evidents» (d’un original, abans de
ser corregit; noteu que el plural del verb emmena un plural
en el predicat nominal; ha de dir: és del tot evident).

— «En aquest llibre s’apleguen també un ampli ventall d’autors
–més de seixanta–, estils, procedències i moments històrics
molt diversos» (P. Micaló i E. Plantés, Viure enfora, p. 7;
hauria de dir s’aplega).

— «Una trobada de col·leccionistes i jocs infantils clouen unes
animades Festes de Sant Ignasi» («Regió 7», 31-7-2005, p. 4;
hauria de dir clou).

— «Tanmateix la lectura de les teves línies foren per a mi un
descans psicològic» (d’un original, abans de ser corregit; ha
de dir fou).

— «El nostre lingüista demostra que és ben conscient que, en
les anàlisis de les coses de la llengua i, més concretament,
en el debat ortogràfic, la raó i les raons no són l’únic factor
que hi entren en joc, ell que cap al 1924 ja coneixia perso-
nalment els tradicionalistes Miquel i Planas i Alfons Par ...»
(N. Iglésias, Una revisió de Fabra..., p. 126; cas en què, a
diferència dels anteriors, els elements en plural [concreta-
ment, dos elements coordinats, un d’ells en plural: la raó i
les raons no són] no van després del subjecte pròpiament
dit [l’únic factor] sinó abans; hauria de dir entra).

2) SUBJECTE EN PLURAL ACOMPANYAT D’ALGUN
ALTRE ELEMENT EN SINGULAR

Aquest cas és l’invers de l’anterior. Exemples:

— «Les raons per les quals he escollit aquest tema té molt a veure
amb ...» (el subjecte és les raons, i hom ha cregut que era
aquest tema; el verb hauria de ser tenen).

— «Però de vegades fets tan circumstancials com una determi-
nada campanya pot fer capgirar les coses ...» (d’un original,
abans de ser corregit; ha de dir poden).

— «Els recels que desperta secularment la intervenció d’Estats
Units en la política llatinoamericana no pot servir d’excusa
per a alimentar el president Morales fins a convertir-lo en un
monstre totalitari com Chávez o Castro» («Avui», 18-5-2006,
p. 3, exemple retocat; hauria de dir poden).

— «Quants dels visitants de la National Gallery són capaços de
dir el nom d’una de les pintures que hi ha vist?» (d’un llibre
publ. en el 2004; hauria de dir han).

— «Tal com consta en el preàmbul de la proposta de modifi-
cació del decret, les raons de suprimir l’expedició de certi-
ficats de coneixements específics i la convocatòria de les
proves corresponents per part de la Secretaria de Política
Lingüística obeeix a la voluntat de la Secretaria de centrar
els esforços en els certificats de llengua general ...» (d’una
circular de la Generalitat, set. 2005; hauria de dir obeeixen,
ja que el subjecte és les raons, o, millor, dir: el fet de supri-
mir ... obeeix a la voluntat ...).

— «Així, doncs, la formació i la certificació de coneixements de
llenguatge administratiu i de llenguatge jurídic correspon a
l’Escola d’Administració Pública de Catalunya ...» (ib., exem-
ple retocat; hauria de dir corresponen, o, millor, dir: Així,
doncs, la formació en els llenguatges administratiu i jurídic i
la cor responent certificació de coneixements corresponen a
l’Escola d’Administració Pública de Catalunya ...).

3) SUBJECTE CONSISTENT EN UN DETERMINANT
EN SINGULAR SEGUIT D’UN NUCLI EN PLURAL

Quan ens trobem amb un determinant en singular seguit
d’un nucli en plural hi ha tendència a fer concordar el verb
amb el nucli, però la gramàtica exigeix la concordança amb
el determinant. Aquest cas s’assembla al que veurem més
avall (núm. 12). Exemples:

— «Però cap d’aquestes raons no semblen fer ni fred ni calor
a la Conselleria d’Ensenyament ...» («Escola Catalana», jul.
2003, p. 3; hauria de dir sembla, perquè el subjecte és cap
i no raons).

— «D’aquesta manera, acarant aquestes tres obres, esperem po-
der fer veure diversos models d’evolució de les propostes
d’estandardització lexicogràfica que s’han fet del 1932 ençà
i quin paper hi han tingut cadascuna de les dites obres» (AA.
VV., Diccionaris, normativa i llengua estàndard, p. 52; hau-
ria de dir ha, perquè el subjecte és cadascuna i no obres).

— «Al marge de les dependències i distàncies de les propostes
calverianes respecte a Fabra o respecte al seu món de relacions,
és ben destacable que alguna de les propostes de les “Con-
sultes lingüístiques” mantinguin més que notables paral·lelis-
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mes amb les que temps després faria un lingüista i filòleg sor-
git de l’escola fabriana com Joan Coromines» (N. Iglésias, Una
revisió de Fabra..., p. 185; hauria de dir mantingui, perquè el
subjecte és alguna i no propostes).

4) VERB AMB MÉS D’UN SUBJECTE; 
EQUIVALENT, DONCS, A UN SUBJECTE EN PLURAL

Quan el verb té més d’un subjecte és com si tingués un
subjecte en plural; per tant, en principi, s’ha de posar en
plural. Ara bé, quan el verb va al davant d’aquests subjec-
tes es pot fer concordar solament amb el primer:

— «He aspirat que cada llibre i cada línia meva ha de poder
servir de comentari i de raó a tota altra línia i a tot altre vo-
lum» (AA. VV., Carles Riba en els seus millors escrits, p. 63;
hauria de dir han).

— «La col·locació postverbal del SN i, encara més, la prono-
minalització acusativa del SN –que, a més, comporta la
manca de concordança– afavoreix la interpretació de sub-
jecte inespecífic perquè bloqueja la interpretació de “es”
com a pronom reflexiu ...» (d’una gramàtica, abans de ser
corregida; ha de dir afavoreixen).

— «Quan la categoria de l’atribut és un sintagma adverbial de
manera, l’ús de “semblar” i de “parèixer” és idèntic» (d’una
gramàtica, abans de ser corregida; ha de dir: l’ús de “sem-
blar” i l’ús de “parèixer” són idèntics).

— «Les seves vides estaven entreteixides irremeiablement i ni
l’un ni l’altre no era feliç» (J. Navarro, La Germandat del Sant
Sudari, p. 206; hauria de dir eren feliços).

— «Tornant al pla col·lectiu, podem afirmar que la qualitat, la
coherència i l’eficàcia d’un poble resideix en la seva ma-
nera de plasmar aquests signes» (d’un original, abans de ser
corregit; ha de dir resideixen).

— «L’estiu s’acaba quan el Drolma presenta la seva carta de
tardor/hivern. Si s’hi fixen, ahir va ser el primer dia amb cara
de tardor a Barcelona, i va ser el dia també que al Drolma
hi va tornar la caça i la tòfona blanca. La llebre s’hi incor-
pora la setmana entrant, però ja hi tenim la perdiu escocesa
i l’ànec amb figues, que són completament extraordinaris»
(S. Sostres, dins «Avui», 16-10-2003, p. 63, exemple reto-
cat; com que el verb precedeix els subjectes, pot anar en
singular).

— «Es llevà la mare, la padrina, el meu germà gran i jo mateix»
(d’una novel·la inèdita; com en l’exemple anterior).

5) SUBJECTE EN SINGULAR PERÒ SEGUIT
D’UN COMPLEMENT CIRCUMSTANCIAL DE COMPANYIA

En aquest cas, com que semànticament hi ha més d’un
subjecte, el verb es pot posar en plural. Exemple:

— «L’ampla sala, acabada d’empaperar, amb la gran galeria i
el pati espaiós, de casa senyora, no lligaven gens amb la
taula allargada, voltada de cadires velles i d’armaris tronats
(R. Tasis, Tres, p. 196; noteu que el subjecte gramatical, l’am-
pla sala, va seguit del compl. circumstancial de companyia
amb la gran galeria i el pati espaiós).

6) SUBJECTES ENLLAÇATS PER CONJUNCIÓ DISJUNTIVA

Quan tenim dos subjectes enllaçats per una conjunció
disjuntiva, el verb es posa en singular quan la conjunció ex-
pressa contraposició, i en plural, quan expressa equivalèn-
cia (és a dir, que tant pot ser una cosa com l’altra). Al revés
del que es veu en els exemples següents:

— «No és el mateix que guanyin Pujol o Maragall, que hi hagi
continuïtat o alternança» («Avui», 15-10-99, p. 24; noteu
que la frase equival a que guanyi Pujol o que guanyi Mara-
gall; hauria de dir guanyi).

— «Depenent del producte final que es vulgui obtenir hi ac-
tuaran un tipus o un altre de bacteris» (AA. VV., Treballs de
recerca d’alumnes de batxillerat del Bages. Curs 2000-2001,
p. 30; hauria de dir actuarà).

— «M’ha recomanat que si en Pere Tarrida o en Pau Juncosa es
posa en contacte amb mi que no el defugi, que l’escolti, però
que sobretot no el deixi entrar a casa sota cap concepte, i que
sens falta ho digui a ell, especialment si en Pere em proposa
una cita» (J. Agut, Rosa de foc, pp. 65-66, exemple retocat;
noteu que el canvi de es posa per es posen emmena el canvi
dels pronoms febles el i l’ per els).

— «L’aplaudiment o la xiulada depèn del públic» (C. Forner,
Cims d’Estela, p. 92; hauria de dir depenen).

— «Aquest poble o aquesta cultura és l’element que introdueix
un nou temps en la naturalesa, perquè introdueix un temps
que encara no existeix» (d’un original, abans de ser corre-
git; ha de dir són).

7) SUBJECTE EN PLURAL I PREDICAT NOMINAL
EN SINGULAR

Com que, en les oracions copulatives, subjecte i pre-
dicat nominal no es distingeixen gaire, sol passar que els
usuaris de la llengua facin concordar el verb erròniament,
com es veu en els següents exemples (vegeu també el que
es diu en l’apartat 8):

— «Els “Usatges de Barcelona” és un text jurídic» (AA. VV.,
Llengua COU, p. 465; hauria de dir són).

— «D’antuvi cal dir que les alternances modals en les cons-
truccions condicionals és un tema refinadament complex»
(d’una gramàtica, abans de ser corregida; ha de dir són).

— «De tota la jerarquia social, els pagesos sense terra era el grup
més nombrós i el que vivia en unes condicions més dures»
(AA. VV., Calders. Un municipi entre el Pla de Bages i el
Moianès, p. 76, exemple retocat; hauria de dir eren).

— «Sí que tenim possibilitats immediates, en canvi, per a en-
fortir l’organització i la consciència lingüístiques, que és la
base del nostre futur» (d’un original, abans de ser corregit;
ha de dir són).

8) SUBJECTE EN SINGULAR I PREDICAT NOMINAL
(O COMPLEMENT PREDICATIU) EN PLURAL

A més del que hem vist en l’apartat anterior, cal saber
que en les oracions copulatives o similars «guanya el plu-
ral», és a dir, encara que el subjecte sigui en singular, si el
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predicat nominal és en plural i conté algun substantiu, el
verb es posa en plural; en canvi, si el predicat nominal no
conté cap substantiu, aquesta regla no val.

Notem, de passada, que, anàlogament, «guanya la
1ª o 2ª persona sobre la 3ª». Ex.: Poesia ets tu («Avui»,
11-2-2004, supl. p. 13, ressò d’una frase del poeta cas-
tellà G.A. Bécquer).

Exemples a corregir:

— «La franja de temps que he tingut en compte, fora d’algunes
excepcions justificades, és els darrers vint anys» (d’un origi-
nal, abans de ser corregit; ha de dir són).

— «L’obra d’un home no és només els seus escrits i els seus lli-
bres» («Rev. de Catalunya», gener 1990, p. 33; hauria de dir
són; noteu com, arreglant la concordança, de passada s’evita
la cacofonia és només).

— «Núria París: “Una primera mancança seria les poques places
per a nens d’un any que ofereixen les llars d’infants públi-
ques”» («Cultura», Valls, agost-setembre 2000, p. 7; hauria
de dir serien).

— «I el que havia de ser una modesta truita a la francesa esdevé
uns llenguados al forn...» (A. Alcoberro, Retrat de Carme en
penombra, p. 175; noteu que el verb esdevenir és atributiu i
regeix un compl. predicatiu; per tant, hauria de dir esdevenen).

— «L’explicació d’aquest fet poden ser unes quantes» (AA. VV.,
La llengua catalana al segle XVIII, p. 154; noteu que, en
aquest exemple, el PN no conté cap substantiu; per tant, el
verb ha d’anar en singular; però aleshores hem de canviar
unes quantes per un adjectiu, o una expressió quantitativa,
que tingui el mateix significat; solucions: L’explicació d’a-
quest fet pot ser múltiple o pot ser més d’una).

9) SUBJECTE QUANTITATIU DE SIGNIFICAT PLURAL

Quan el subjecte és un quantitatiu de significat plural,
tant s’admet la concordança gramatical (o sigui el verb en
singular) com la concordança ad sensum (o sigui el verb
en plural); cal guiar-se pel bon ús, que té preferències se-
gons el context o altres factors. Exemples:

— «A l’Arxiu de l’Ajuntament de Moià només hi consta un
parell d’actes referents a això» (d’un original, abans de ser
corregit; noteu que un parell de és igual a dos; per tant,
sonaria més bé consten).

— «Aquesta obra publica els documents anteriors a l’any 1000
dels comtats d’Osona i Manresa, entre els quals es troba una
dotzena de documents que fan referència al castell de Calders»
(d’un original, abans de ser corregit; noteu que una dotzena
de és igual a dotze; per tant, sonaria més bé es troben).

— «El 12 de desembre de 1611 coincideixen més d’una actuació
d’aquestes característiques en terres de Calders» (AA. VV.,
Calders..., p. 126; notem que més aviat diem Ha vingut més
d’un dient que... o Més d’un ha vingut dient que...; per tant,
sonaria més bé coincideix).

— «Calia un parell de dies de descans després del combat de
Mart i els combats de Venus» (J. Bellès, Fabulacions sirianes,
p. 91; ací l’error pot ser degut també a considerar, equivo-
cadament, el verb caldre com a impersonal (vegeu núm. 16);
sigui com sigui, hauria de dir Calien).

10) SUBJECTE DE SENTIT COL·LECTIU

Quan el subjecte és un terme en singular però que té
sentit col·lectiu, s’admeten (semblantment al que hem vist
en l’apartat anterior) tant la concordança gramatical (o
sigui amb el verb en singular) com la concordança ad
sensum (o sigui amb el verb en plural); ara bé, en els
exemples següents sembla preferible la primera:

— «És hora que la gent interessada a mantenir la vida del país i
la continuïtat de les coses s’organitzin ràpidament» (Pla, OC
40, p. 332; noteu que el subjecte la gent ja duu un qualifica-
tiu, interessada, en singular, cosa que fa que sigui incoherent
el verb en plural; per tant, hauria de dir s’organitzi).

— «La majoria de gent que vol aprendre una llengua recorren
a un professional, a un professor» («Llengua i Ús», tercer
quadrimestre 2001, p. 49; com que abans ja hi ha la forma
verbal vol, en singular, hauria de dir recorre).

— «La gent persistien a mirar els indis, però ningú no afinava
un tic de trasbals en aquelles cares meselles, incolores, llu -
nyanes» (original d’una novel·la, abans de ser corregit; és
millor persistia).

— «En aquell punt i hora ja els quatre del petroli eren apostats
en diversos angles per verificar on s’encaminaven el trio de
dives» (ib.; com que el verb precedeix el subjecte, sona més
bé s’encaminava).

En canvi, en aquests altres exemples és clarament pre-
ferible la concordança ad sensum:

— «La colla de frases següents, extretes de diaris o de redac-
cions d’alumnes, és molt correcta però força millorable ...»
(D. Cassany, La cuina de l’escriptura, p. 99; noteu que ja
ha sortit un adjectiu, referent al subjecte, en plural, extre-
tes, cosa que aconsella de posar també el verb en plural:
són; a més, noteu la incoherència de dir molt correctes
però força millorables en lloc de correctes però encara mi-
llorables).

— Xoc frontal entre PSOE i PP. Zapatero i Rajoy s’acusen mú-
tuament de mentir, mentre la resta de grups donen suport
amb matisos al president en un dur debat sobre la retirada
espanyola de l’Iraq («Avui», 28-4-2004, p. 1; noteu que el
terme col·lectiu [la resta] va seguit d’un plural [de grups];
per tant, ja està bé el plural donen).

11) INTERROGATIU QUI INVARIABLE

El pronom interrogatiu qui admet el verb ser en plural,
però sembla que no els altres verbs; per tant, en l’exemple
següent el verb hauria d’anar en singular:

— «Ara com ara, qualsevol historiador que s’estimi no pot es-
tar-se de contar el preu de la barra de pa al temps del Dante,
posem per cas. Però encara no hi ha savi ni ruc capaç de
saber quin fou el primer flequer. Endemés, per molt bo que
sigui saber el preu de la barra de pa als segles que sigui,
més ens val saber qui se’l cruspien i qui no en tocaven ni
els crostons» (J.M. Ballarín, dins «Avui», 3-2-2002, p. 29;
hauria de dir: se’l cruspia ... tocava). 
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12) SUBJECTE CONSISTENT EN UN PRONOM INDEFINIT
INVARIABLE O EN EL DISTRIBUTIU CADA UN

Quan el subjecte és un pronom indefinit invariable (ca-
dascú, tothom, ningú...) o el distributiu cada un (i variants),
el verb ha d’anar en singular i, a més, en tercera persona.
Ara bé, per a expressar el que l’autor volia dir, sovint caldrà
redactar la frase d’una altra manera. Exemples:

— «La llengua ... entesa com el conjunt de recursos expressius
de què la comunitat disposa globalment i de què participen
individualment cadascun dels seus membres» (d’un document
acadèmic; el subjecte és cadascun, i hom ha cregut que era
els seus membres; el verb hauria de ser participa).

— «Pel que fa al tercer grup [d’autors], és tan gran, mutable i dis-
cutible com ho són els gustos dels lectors: cadascú tenim els
nostres autors i llibres importants, que no canviaríem per d’al-
tres diguin el que diguin els rànquings» («Avui», 4-4-2002,
p. 15; hauria de dir: cada un de nosaltres té els seus).

— «En una estupenda novel·la de Doris Lessing, “Diari d’una
bona veïna”, apareix un personatge que tothom tenim vist:
aquella vella captaire, tan esparracada, bruta i pudent que
ens fa apartar el nas ...» (Isabel-Clara Simó, dins «Avui»,
21-8-2002, p. 3; hauria de dir: tots tenim vist).

— «En aquesta miscel·lània, tothom hi buscarem els adjec-
tius més definidors per abocar-los en la figura de J.A.»
(d’un llibre publ. en el 2003; hauria de dir: tots hi busca-
rem o tothom hi buscarà).

— «I després, potser, els qui més reclamen amb veu forta el ca-
talà a Europa són els qui no fan res perquè tothom puguem
viure en català a Catalunya ...» («Serra d’Or», gener 2005,
p. 4; hauria de dir: tothom pugui o tots puguem).

— «Ningú no sabem com hauria estat el món sense armes
atòmiques, però sí que sabem que el món amb armes atò-
miques ha viscut l’etapa menys violenta de tota la història
coneguda» («Avui», 10-8-2005, p. 2; hauria de dir: No sa-
bem o Ningú no sap).

— «Max Weber ja va veure que la ciència, la moral i l’art s’in-
dependitzaven i mostraven cadascuna la seva pròpia lògica o
la seva raó de ser» (A. Matabosch (ed.), El cristianisme en una
societat plural, p. 20; noteu que, a més del nombre del verb,
cal esmenar el gènere del pronom: mostrava cadascun).

Dins el cas que ara estudiem, pot haver-hi contextos
que emmenin fortament a fer la concordança, no amb el
pronom indefinit, sinó amb un pronom personal associat.
Vegem-ho en els següents exemples de la versió, en di-
ferents bíblies catalanes i d’altres llengües, del passatge
escripturístic Actes 2,7-8:

— «Estranyats i fora de si deien: “¿No són galileus, tots aquests
que parlen? Doncs, ¿com és que cadascú de nosaltres els sen-
tim en la nostra llengua materna?”» (leccionari litúrgic ofi-
cial; hom ha fet concordar el verb amb el pronom personal
nosaltres, associat a l’indefinit cadascú, el qual, pròpiament,
hauria de ser cadascun o cada un).

— «Esbalaïts i meravellats, deien: “¿No són galileus, tots aquests
qui parlen? Doncs, ¿com és que cadascun de nosaltres els
sentim en la nostra pròpia llengua materna?”» (Bíblia de
Montserrat; millor que l’anterior, perquè diu cadascun i no
pas cadascú).

— «Atònits com estaven i admirats, digueren: Vejam, tots
aquests qui parlen, no són galileus? ¿Com és, doncs, que
nosaltres els sentim cada un en la nostra pròpia llengua na-
tiva?» (Bíblia de la Fundació Cambó; solució impecable,
perquè el subjecte és realment nosaltres, pronom en plural,
que duu com a aposició cada un).

— «Sorpresos i meravellats, deien: “¿No són galileus, tots
aquests que parlen? Doncs com és que cada un de nosaltres
els sentim en la nostra llengua materna?”» (BCI; com l’e-
xemple de la Bíblia de Montserrat, però amb la variant cada
un en lloc de cadascun).

— «Desconcertats, i meravellats, deien: “I ara! oi que són ga-
lileus tots aquests que parlen? Doncs, com és que nosaltres
els sentim en la nostra pròpia llengua materna?”» (Sidera;
solució correcta, ja que el subjecte és nosaltres, però pres-
cindeix del matís que hi aportaria l’indefinit cada un).

— «Desorientats i admirats, preguntaven tots: “No són galileus
tots aquests que estan parlant? Aleshores, com és que cadas-
cun de nosaltres els sent parlar en la seva llengua materna?”»
(Mateos-Schökel-Rius; aquí s’ha optat per la concordança
estricta: el verb, sent, concorda amb l’indefinit, cadascun;
noteu que també el possessiu, seva, és de 3ª persona).

— «Stupebant autem omnes, et mirabantur, dicentes: Nonne
ecce omnes isti, qui loquuntur, Galilaei sunt, et quomodo nos
audivimus unusquisque linguam nostram, in qua nati sumus?
(Vulgata; el verb, audivimus, en plural, concorda amb el sub-
jecte, que és el pronom personal nos, i l’indefinit distribu-
tiu, unusquisque, hi funciona com a aposició).

— «Estupefactos de admiración, decían: Todos estos que hablan,
¿no son galileos? Pues ¿cómo nosotros los oímos cada uno
en nuestra propia lengua, en la que hemos nacido? (Nácar-
Colunga; traducció literal de la Vulgata).

— «Todos, desorientados y admirados, preguntaban: “¿No son
galileos todos esos que están hablando? Entonces, ¿cómo es
que cada uno los oye hablar en su lengua nativa? (Schökel-
Mateos; el verb concorda amb l’indefinit, cada uno, no s’hi
esmenta el pronom personal nosotros i el possessiu, su, és
de 3ª persona).

— «Así pasmados todos, y maravillados, se decían unos a otros:
¿Por ventura estos que hablan no son todos galileos? Pues
¿cómo es que los oímos cada uno de nosotros hablar nues-
tra lengua nativa?» (Ausejo; el verb concorda amb el pronom
personal, nosotros, i no pas amb l’indefinit, cada uno).

— «Dans leur stupeur et leur émerveillement ils disaient: “Ces
hommes qui parlent, ne sont-ils pas tous Galiléens? Com-
ment se fait-il alors que chacun de nous les entende dans
sa langue maternelle?”» (Bible de Jérusalem; concordança
gramatical estricta: el verb, entende, concorda amb l’inde-
finit, chacun, i el possessiu, sa, és de 3ª persona).

— «Questi uomini che parlano non sono tutti Galilei? Come
mai allora li sentiamo parlare nella nostra lingua nativa?» (La
Bibbia in lingua corrente; el verb, sentiamo, concorda amb
el pronom personal noi, implícit; es prescindeix del matís
que aportaria l’indefinit ciascuno).

13) SUBJECTE CONSISTENT EN UN INFINITIU
O UNA ORACIÓ SUBORDINADA

Quan el subjecte consisteix en un infinitiu o en una ora-
ció subordinada té un caràcter neutre (equivalent al pro-
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nom això) i, per tant, el verb ha d’anar en singular. Alguns
autors s’equivoquen, considerant com a subjecte altres
elements. Exemples:

— «... una sèrie de condicions que potser ens costarien de tro-
bar entre altres llengües ...» (d’un llibre publ. en 1992; el
subjecte és l’oració subordinada d’infinitiu trobar ..., i hom
ha cregut que era condicions; el verb hauria de ser costaria).

— «Bastin recordar dos exemples» (d’un original, abans de ser
corregit; ha de dir Basti).

— «Duen unes bufandes de la mateixa llana; tots dos semblen
que vagin encerclats de boira, untats de desig i consumits
de febre» (Sagarra, OC 11, pp. 34-35; hauria de dir sem-
bla, ja que el subjecte és l’oració subordinada que [tots
dos] vagin encerclats de boira, untats de desig i consumits
de febre, amb prolepsi o anticipació de tots dos; sí, en
canvi, que estaria bé el plural en una variant amb infinitiu:
... tots dos semblen anar encerclats de boira ...).

— «Els Pirineus, el Cadí, els Rasos de Peguera, Montserrat, que
tan bé s’albiren des de Sant Amanç, semblen que siguin a
l’abast de la mà» (d’una novel·la, abans de ser corregida; cas
anàleg a l’anterior).

— «La junta d’Òmnium ha encarregat a un grup d’especialistes,
entre els quals hi ha diversos constitucionalistes i sociòlegs,
que elaborin un document amb aquells punts que es consi-
deren imprescindibles que ha de recollir el nou Estatut»
(«Avui», agost 2003; naturalment, canviant el nombre del verb
canviarà també el nombre del complement predicatiu: es con-
sidera imprescindible).

— «Al veure’m, talment semblaven que no cabien a la pell ...»
(A. Busquets i Punset, Del Montseny, p. 83; hauria de dir sem-
blava; sí que estaria bé: ... semblaven no cabre a la pell).

— «Els darrers llibres de Paul Morand semblen que s’aigualei-
xen, però el seu bar passa per uns moments precaris» (Saga-
rra, El perfum dels dies, p. 45; hauria de dir semblen aigua-
lir-se o sembla que s’aigualeixen).

14) SUBJECTE CONSISTENT EN DOS INFINITIUS

Quan el subjecte consisteix en dos infinitius coordinats
funciona com un singular (fixem-nos que no són pas coses
comptables). Per tant, l’exemple següent s’ha d’esmenar:

— «Entristir-se perquè el món s’està malbaratant i plorar per les
desgràcies dels altres demostren una sensibilitat pietosa...»
(d’una traducció, abans de ser corregida, maig 2002; notem
que aquests infinitius és com si integressin l’estructura, de
nombre singular, El fet d’entristir-se ... i plorar ...; o bé com-
parem-ho amb la frase següent, sentida espontàniament i
que sona bé: Pintar i escriure em fa sentir bé).

15) ORACIONS IMPERSONALS (O SIMILARS) 
I PASSIVES REFLEXES

Quan tenim una oració impersonal, lògicament no hi
ha subjecte; per tant, el verb ha d’anar en singular (que
és el nombre neutre, o «no marcat», o «per defecte»);
però hi ha usuaris que no s’adonen de l’existència de tal

oració impersonal. Considerem similar a una oració im-
personal l’estructura ‘hi ha qui’, en què el verb també ha
d’anar en 3ª persona del singular. Pel que fa a les passi-
ves reflexes, cal mirar quin és l’element que fa de sub-
jecte (quant a la concordança diguem-ne normal de les
passives reflexes, cf. CC/2, pp. 140-141). Exemples:

— «La tasca és molt complexa per la manca de dades històri-
ques versemblants i generalitzadores. Es disposen d’estudis fets
sobre la mateixa època que ja han dissenyat el perímetre de
la situació, com poden ser ...» (AA. VV., La llengua catalana
al segle XVIII, p. 427; hauria de dir Es disposa).

— «Dit d’una altra manera i fent ús de les poques dades que es
disposen, a la primeria del segle XVI hi havia només unes deu
famílies escampades per tot el terme parroquial» (AA. VV.,
Calders..., p. 94; naturalment, cal esmenar-hi també el pro-
nom relatiu; per tant, cal dir: de què es disposa).

— «Sovint no es tractaven de manifestacions aïllades, sinó que
tenien un clar rerefons social» (AA. VV., Calders..., p. 125; hau-
ria de dir es tractava).

— «Entre anar amb el lliri a la mà i cobrir-nos d’una cuirassa d’es-
cepticisme hi ha l’equilibri de la confiança. Hi ha qui pen-
sem que la renovació del pacte és possible: sense oblit, però
sense rancors, amb memòria històrica, però sense viure im-
pregnats de la por i dels odis que van dominar el passat de
Catalunya i Espanya» (Meritxell Batet, dins «Avui», 8-6-2004,
p. 21; hauria de dir: Hi ha qui pensa o Alguns pensem).

— «Hi ha qui veiem la televisió com un servei públic, promo-
tor de valors, cultura, reflexió, coneixement i sempre a prop
de les persones» («Avui», 22-12-2004, p. 5; hauria de dir:
Hi ha qui veu o bé Alguns veiem).

— «Els nobles i els més gloriosos esperits / són en llurs tombes
sepultats. / Bastiren temples i capelles: / no en queda res. Què
se n’han fet? (S. Serrallonga, Versions de poesia antiga, p. 37;
en aquest cas es tracta segurament d’una passiva reflexa amb
subjecte Què; cf. Tu què en fas, d’allò?; sigui com sigui, hau-
ria de dir ha).

— «Si es fa una anàlisi més detallada i se segueixen totes les pis-
tes o referències que denoten la presència d’assentaments de
població, ja sigui en masos o bé en estructures de poblament
més precàries, es poden arribar a algunes conclusions» (AA.
VV., Calders..., p. 78; ací també es tracta pròpiament d’una
passiva reflexa, fent-hi de subjecte l’infinitiu arribar a algu-
nes conclusions; per tant, hauria de dir es pot).

— «També hi figura [en el nostre treball] una valoració sobre
els visitants d’Andorra, en la qual es fa palès els aspectes
negatius del país que s’haurien de corregir» (AA. VV., Tre-
balls de recerca d’alumnes de batxillerat del Bages. Curs
2001-2002, p. 96, exemple retocat; noteu que aquest cas
inclou dos aspectes: lexicalització del compl. predicatiu
[cf. més avall: B, 1] i confusió de passiva reflexa amb im-
personal; hauria de dir: es fan palesos).

16) FALSES ORACIONS IMPERSONALS

Alguns interpreten que el verb caldre és impersonal, i
per això el deixen en singular; però en realitat no és pas
impersonal (sí que és defectiu) i per això ha de concordar
amb el subjecte, que ve després del verb. Exemples:
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— «Cal unes bases noves, que permetrien d’acariciar el projecte
de fer participar el nostre país dintre el concert d’una Europa
federal ...» («Serra d’Or», gener 2004, p. 4, exemple retocat;
hauria de dir Calen).

— «Ja hem comentat que per a poder parlar de contemplació
cal diverses condicions: una atenció sostinguda, la interro-
gació de la sorpresa, la voluntat de coneixement, l’obertura
a la transformació i l’afany d’unió» («Sofia», desembre 2003,
p. 8; hauria de dir calen).

— «Catalunya ja no és un oasi. És un circ. No passa res. Els
camells continuen servint. Només cal trapezis» («Avui»,
12-3-2005, p. 80; hauria de dir calen).

17) SUBJECTE CONSISTENT EN UNA CITACIÓ BÍBLICA

Quan en el subjecte és una citació bíblica o similar, en
què figuren unes xifres però en què se sobreentén un nom
en singular (el passatge), el verb ha d’anar en singular.
Exemples:

— «Os 2,8-9 narren com el marit es decideix a emprendre una
sèrie d’actes que impedeixin a la dona de trobar-se amb els
amants» (d’un original, de tema bíblic, abans de ser corre-
git; noteu que l’autor, quan ha escrit la referència bíblica
Os 2,8-9 [referent al llibre del profeta Osees, capítol segon,
versets vuit i nou], ha pensat en els versets..., però havia
de pensar en el passatge...; per tant, ha de dir narra).

— «Is 1-3 coneixen la imatgeria de la ciutat com a dona»
(ib.; també aquí l’autor interpreta la referència bíblica com
si equivalgués a els capítols..., quan ben mirat equival a
el passatge; ha de dir coneix).

18) VERB ANTICIPAT AL SUBJECTE
I SUBJECTE CONFÓS AMB EL COMPLEMENT DIRECTE

Quan el verb es col·loca abans del subjecte pot esde-
venir-se que l’usuari el conjugui en singular encara que el
subjecte sigui en plural; això passa encara més quan abans
del verb hi ha un complement directe en singular, que
hom confon amb el subjecte que ve després. Exemples:

— «Cada vez va teniendo menos sentido los distingos políticos
sobre si los atentados [en Iraq] deben considerarse terrorismo
o resistencia contra el invasor» («La Vang.», 7-3-2004, p. 11;
hauria de dir van).

— «Topem també amb les contradiccions entre els objectius que
l’Església proclama i els mitjans i recursos de què disposa, amb
les tensions entre forces evangelitzadores interessants i el fre
que suposa a vegades certes estratègies pastorals que no les
deixen créixer, amb la dialèctica entre carisma i institució»
(d’un opuscle de sociologia religiosa, any 2003; noteu que el
subjecte sembla el fre, però en realitat és certes estratègies pas-
torals; per tant, hauria de dir suposen).

— «És probable que la imatge dels patriarques com a pastors
nòmades que dóna les narracions del Gènesi podia haver
ajudat a crear una atmosfera de gran antiguitat en una so-
cietat, com era el regne de Judà, que sols en època recent
havia desenvolupat una clara consciència nacional» (d’un
article de tema bíblic, dins QVC 212, any 2003, p. 12;
hauria de dir donen).

19) ALTRES DISCORDANCES QUE AFECTEN EL VERB

Heus ací un parell d’exemples de discordances vàries:

— «Els evangelis se serveixen lliurement d’elements diversos
que corresponen a gèneres literaris diferents, coneguts en
l’època, però no s’identifica amb cap d’ells. El mateix nom
“evangeli”, que ara s’identifiquen amb els quatre llibres es-
crits, originàriament no significava un llibre sinó una pro-
clamació, un anunci, una bona nova pronunciada per Je-
sús i un contingut que després va ser predicat pels seus
deixebles» (d’un article de tema bíblic, dins QVC 212, any
2003, p. 39, exemple retocat; noteu que en aquest exem-
ple les discordances són probablement degudes a badades
de l’autor, que no recorda si ha dit evangeli o evangelis;
de fet, el primer cop hauria d’haver dit s’identifiquen, i el
segon cop, s’identifica).

— «La Nova Cançó havia rebut [durant el franquisme] el suport
de la burgesia; però després, per les raons que fossin, aquest
suport va ser abandonat; si de cas, només fou reservat per a
algunes patums» (d’un original, abans de ser corregit; noteu
que en aquest context el verb s’ha gramaticalitzat i funciona
com una conjunció; compareu-ho amb fos com fos, fos per
les raons que fos, sigui com sigui, sigui [o sia] per això o per
allò, etc.; per tant, ha de dir fos).

20) ATRACCIÓ D’UNA ORACIÓ DE RELATIU
PER PART DE L’ORACIÓ PRINCIPAL

Quan tenim una oració de relatiu substantiva, hi ha una
forta tendència a fer concordar el verb de l’oració de re-
latiu, no amb el relatiu, sinó amb l’antecedent. És un cas
d’atracció de l’oració de relatiu per part de l’oració prin-
cipal. Aquesta tendència s’ha de considerar més o menys
tolerable (de fet, hi ha llengües, com el francès, que la
consideren obligatòria, i altres, com el castellà o l’italià,
també la toleren), si bé en algun cas, pel context, fins i
tot s’ha de considerar obligatòria (ho anirem veient en els
exemples).

Matisant més, podríem dir: l’atracció és més justifi-
cada com més volem marcar la implicació del subjecte
de l’oració principal dins l’oració de relatiu; en canvi,
quan l’oració de relatiu vol tenir un caire més aviat neu-
tre, genèric, no s’hi ha de fer l’atracció. El cas més clar
de la implicació esmentada es dóna en les oracions equa-
cionals (cf. Obs/2, pp. 114-117).

Sobre aquesta qüestió recomanem l’interessant arti-
cle d’Albert Jané Un cas de concordança: «Ell és un dels
qui va(n) dir que sí», dins LLENGUA NACIONAL, núm. 37,
hivern 2001, pp. 16-20.

Exemples:

— «No sóc jo qui haig de parlar d’aquestes coses» (Pla, OC
44, p. 148; notem que l’oració de relatiu hauria de tenir
el verb en 3ª persona del singular [qui ha de parlar...],
però, com que l’oració principal té el subjecte en 1ª per-
sona del singular, el verb de la subordinada és «atret» per
aquesta persona; com que es tracta d’una oració equa-
cional, l’atracció és normal).
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— «De la meva vida ideològica, en parlarà la meva obra; de
la meva vida natural, sóc jo mateix l’únic que puc parlar-
ne» (P. Bertrana, OC, p. 152; oració equacional i atracció
normal).

— «El Pare m’estima perquè dono la vida i després la reco-
bro. Ningú no me la pren. Sóc jo qui la dono lliurement»
(Jn 10-18, segons versió litúrgica oficial) / «Per això, el Pare
m’estima, perquè jo dono la vida per recobrar-la després.
Ningú no me la pren; sóc jo qui la dono de mi mateix» (ib.,
segons Bíblia de Montserrat) / «El Pare m’estima, perquè
dono la vida i després la recobro. Ningú no me la pren, sóc
jo qui la dono lliurement» (ib., segons BCI). (També oració
equacional i atracció normal.)

— «No sou vosaltres, els qui m’heu escollit. Sóc jo qui us he es-
collit del món ...» (Jn 15,16, segons versió litúrgica oficial) /
«Sóc jo que us he escollit ...» (ib., segons Bíblia de la Fun-
dació Cambó; notem que amb el relatiu que l’atracció és
obligatòria) / «No m’heu escollit vosaltres a mi; sóc jo qui us
he escollit a vosaltres ...» (ib., segons BCI) / «No sou vosaltres
que m’heu escollit a mi ...» (ib., segons Bíblia de Montserrat).
(També oració equacional i atracció normal.)

— «Ja no sóc jo qui visc; és Crist que viu en mi» (Ga 2,20, se-
gons BCI) / «... visc, però ja no sóc jo qui visc, sinó que el
Crist viu en mi ...» (ib., segons Bíblia de Montserrat) / «Non
sono più io che vivo: è Cristo che vive in me» (ib., segons
La Bibbia in lingua corrente).

— «Tu eres, rei meu i Déu meu, qui decretaves les victòries
de Jacob» (Salm 44,5 segons BCI, 1ª edició; esmenat, en la
2ª edició, en decretava).

— «Sóc un dels que segueix amb interès la feina que vol fer el
president Lula al seu país» («Avui», 10-2-2003, p. 4; notem
que aquest cas sembla menys tolerable que l’anterior; val-
dria més dir: Sóc un dels qui segueixen ...).

— «Realment, jo sóc dels qui crec –per l’experiència d’aquest
i d’altres desplaçaments– que en el curs d’un viatge per mar
es pot reposar» (Pla, OC 34, p. 16; millor creuen).

— «... perquè jo sóc dels qui em resisteixo a creure que
Sunyol ...» (Pla, OC 25, p. 300; millor es resisteixen).

— «Sóc, però, dels que distingeixo entre respecte i tolerància»
(Marçal Sintes, dins «Avui», 23-11-2003, p. 3; millor: dels
qui distingeixen).

— «Personalment, sóc dels que crec que malament rai si ens
hem de refiar indefinidament dels preus garantits per l’Estat
o per la Unió Europea o de subvencions» («Avui», 29-3-98,
p. 43; millor: dels qui creuen).

— «Sóc jo mateix, al cap i a la fi, qui ha d’assumir la meva iden-
titat i qui, en certa manera, ha d’inventar-la» (A. Matabosch
(ed.), El cristianisme en una societat plural, p. 60; cas en
què l’atracció és obligatòria, havent-hi com hi ha, dins l’o-
ració de relatiu, el possessiu de primera persona; per tant,
hauria de dir: Sóc jo mateix ... qui haig d’assumir la meva
identitat i qui ... haig d’inventar-la).

— «Sóc dels que va criticar i segueixo criticant que ERC donés
el govern del país al PSOE-PSC» («Avui», 26-3-2004, p. 5;
aquest cas és totalment incorrecte, perquè l’atracció hauria
de ser envers la 1ª persona del singular i, en canvi, és en-
vers la 3ª pers. del sing.; hauria de dir: Sóc dels qui van cri-
ticar i segueixen criticant ...).

— «Sóc dels que crec que han de ser replantejades les fun-
cions de les delegacions del govern de la Generalitat a
l’estranger, amb més poder simbòlic que real» («Avui»,
10-4-2004, p. 3) / «Sóc dels qui creuen que la dona és
aliena a la violència per raons històriques i culturals ...»
(«Avui», 15-4-2004, p. 3). (Noteu la diferent solució d’una
mateixa construcció en un mateix diari.)

Acabem aquest grup d’exemples amb un cas anàleg en
què l’autor de la frase, precisament l’esmentat gramàtic Al-
bert Jané, no practica l’atracció: D’altra banda, no seria pas
jo el primer a meravellar-se de la immensa quantitat de
paper escrit que generen els ordinadors ... (revista «Mira-
mar», Valls, juny 1995, p. 28), on el pronom que integra
el verb meravellar-se és de 3ª persona i no pas de pri-
mera; per tant, concorda amb el primer i no pas amb jo.
En canvi, si la frase fos positiva, més aviat es faria l’atrac-
ció: ... jo seria el primer a meravellar-me ...

21) CAS ESPECIAL DE CONCORDANÇA
D’UN VERB EN PASSIVA

NORMA: En l’estructura ‘verb en passiva + comple-
ment predicatiu + subjecte’, el verb ha de concordar no
amb el subjecte sinó amb el complement predicatiu, per-
què és més proper al verb. Però és estilísticament millor
recórrer, si es pot, a la passiva reflexa. Exemples (els tres
primers, fornits per Carles Riera i Fonts):

— «És anomenat anòxia neonatal un retard del nounat carac-
teritzat per una aportació insuficient d’oxigen als teixits»
(solucions: És anomenada ... o bé S’anomena ...).

— «Són anomenats anomalies congènites els trastorns produïts
a conseqüència d’una alteració en la formació i desenvo-
lupament d’un òrgan o diversos òrgans del fetus durant l’em-
baràs» (solucions: Són anomenades ... o bé S’anomenen ...).

— «Són anomenades traumatismes obstètrics les lesions del
nounat esdevingudes durant el procés del part» (solucions:
Són anomenats ... o bé S’anomenen ...).

— «Sobre l’ús de la llengua hebrea en l’àmbit familiar, és ja
considerat una anècdota el fet que Ben Yehuda, des del pri-
mer dia del naixement del seu fill, va parlar a aquest en he-
breu» («Llengua Nacional», núm. 48, p. 32; solucions: és ja
considerada o bé es considera ja).

Ara bé, quan el subjecte no va després del complement
predicatiu, sinó abans del verb, ja no es pot fer l’anterior
tipus de concordança. Els exemples següents, doncs, són
incorrectes:

— «Seguint les directrius culturals marcades per aquests nous
centres es duu a terme el que és anomenada la “renova-
tio carolingia”» (d’un llibre publ. en 1994; hauria de dir
anomenat).

— «Les esglésies de Sant Valentí de Montpeità i de Sant Jaume
d’Olzinelles, en el municipi de Sant Fruitós de Bages, han
estat declarats béns d’interès local» (d’un original, abans
de ser corregit; ha de dir declarades).
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Per a unes normes generals sobre la concordança de
l’adjectiu, vegeu CC/2, pp. 59-60. Ací veurem més aviat
casos problemàtics de concordança de l’adjectiu o casos
en què sovint hom s’equivoca.

1) UN ADJECTIU EN FUNCIÓ DE COMPLEMENT PREDICATIU
ÉS INTERPRETAT COM A PART INVARIABLE
D’UNA LOCUCIÓ VERBAL, I CASOS ANÀLEGS

La falta més corrent, avui dia, contra la concordança
dels adjectius s’esdevé quan un adjectiu fa la funció de
complement predicatiu d’un verb però és interpretat com
a part invariable d’una locució verbal. Incloem en aquest
apartat casos anàlegs. Exemples:

— «A la llum dels incidents d’avui, tothom ha vist clar l’absur-
ditat de l’últim debat polític ...» (Pla, OC 41, p. 477; l’adjectiu
clar, que fa de compl. predicatiu del verb he vist, hauria de
concordar amb el nucli del CD, que és l’absurditat; per tant,
hauria de dir clara).

— «La premsa internacional i fins i tot alguna d’espanyola no
veuen clar la possible decisió de Zapatero de retirar les nos-
tres tropes de l’Iraq a partir del 30 de juny a no ser que sigui
l’ONU qui es faci càrrec del control militar de la zona» («La
Vang.», 19-3-2004, p. 22, exemple retocat; hauria de dir clara).

— «El comando Biscai d’ETA tenia vigilat des de fa temps els mo-
viments de J.G.» (d’un diari, 24-11-93; hauria de dir vigilats).

— «Un 41 per cent de l’electorat considera positiu la decisió
de ...» (d’un diari, 1-7-93; hauria de dir positiva).

— «... tanmateix, em sembla que una de les pervivències del pen-
sament de Cardó en la proposta nacionalista de CDC és la
que correspon al que he anomenat anteriorment el primer do-
blet, fort i feble alhora, del nacionalisme de Cardó, o sigui la
distinció entre nació i Estat, que porta implícit alhora la in-
definició estatal» (J. Giró, El catalanisme del Dr. Carles Cardó,
p. 107, exemple retocat; hauria de dir implícita).

— «Les tanques que es van posar a la carretera de Biosca per-
què ningú no posés cap roda a la cuneta priven d’aturar-hi el
cotxe en cas de necessitat. Ara la Generalitat estudia de treure-
les en alguns punts per fer possible les aturades» («Regió 7»,
12-11-2002, p. 1, exemple retocat; hauria de dir possibles).

— «Aquest paràgraf de la declaració de Barmen –la paternitat
de la qual s’atribueix a Barth– fa palès, en aquesta cir-
cumstància, una realitat de sempre ...» (AA. VV., Hª del pen-
sament cristià, p. 930; hauria de dir palesa).

— «L’alcalde de Rellinars no vol l’abocador, però deixa la de-
cisió a instàncies superiors. El govern de Sant Vicenç fa
palès al de Rellinars la seva preocupació per la proposta»
(«Regió 7», 13-3-2004, p. 13; hauria de dir palesa).

— «Els actes de celebració volen tenir present totes les entitats
i associacions ciutadanes que han estat pioneres en el man-
teniment de la llengua com a eina de comunicació» (circu-
lar d’una entitat cultural, des. 1993; hauria de dir presents).

— «A l’hora de valorar les Festes d’aquests anys cal tenir present
dos factors que redueixen el nombre de les fonts d’infor-
mació disponibles» (d’un original, abans de ser corregit; ha
de dir presents).

— «I, malgrat que el significat d’aquest passatge pugui enten-
dre’s d’una manera diferent, donant per descomptat aques-
tes diferències, jo vull que tu l’agafis en el sentit en què jo
l’empro» (d’una traducció, abans de ser corregida; ha de dir
descomptades).

— «El feminisme sap que rere aquesta trista història de mani-
pulació sexual de les dones hi ha unes estructures de poder
absolutament jerarquitzades, una visió de la sexualitat que
considera inapropiat qualsevol mena d’accés de la dona al
plaer» (d’un original, abans de ser corregit; en aquest exem-
ple la solució que adoptà el corrector fou canviar-hi el subst.
mena per un sinònim masculí: ... que considera inapropiat
qualsevol tipus d’accés de la dona al plaer).

— «En aquesta classe de predicacions de tipus preposicional, re-
sulta ben estrany l’anteposició de la predicació ...» (d’una
gramàtica, abans de ser corregida; ha de dir estranya).

— «Al meu entendre, hi ha una altra dimensió en la tasca de tra-
duir: el valor ideològic dels textos que d’alguna manera fa seu
el traductor, si no som davant la necessitat de fer-ho “pro
pane lucrando” en temps de necessitat. En el conjunt de les
traduccions fetes per Jacint Verdaguer, penso que aquest punt
té la seva importància, fins i tot, en alguns casos, més que la
lingüística i la faceta literària. Per tal d’acostar-m’hi tinc pre -
sent un parell d’expressions seves que tot seguit reporto»
(d’un original, abans de ser corregit; ha de dir seus i pre-
sents).

— «Enguany més que mai, he de manifestar el més profund
agraïment a Anna-Raquel Serrano i el seu equip del Gabinet
de Normalització Lingüística de l’Ajuntament d’Alcoi. Sense
ells no haurien estat possible les Jornades on s’han exposat
aquestes reflexions» (en aquest exemple no es tracta pròpia-
ment d’un compl. predicatiu sinó d’un sintagma semblant: el
predicat nominal; hauria de dir possibles).

— «Diumenge, quan Ángel Acebes va fer públic als mitjans de
comunicació les noves detencions, va rematar: “Suposo que
Carod-Rovira deu estar molt satisfet ...”» («Avui», 2-3-2004,
p. 76; hauria de dir públiques).

— «... si el valor obtingut era inferior a 3’8, podia acceptar com
a correcte les dades obtingudes ...» (AA. VV., Treballs de re-
cerca d’alumnes de batxillerat al Bages. Curs 2001-2002, p.
51; hauria de dir correctes).

— «Però, abans de començar, calia un director. En aquella
època, per a engegar una publicació era necessari una per-
sona llicenciada en Periodisme, que s’acostumava a buscar
lluny per a evitar que s’identifiqués políticament» (I. Batet,
20 anys fent EL PATI, Valls 2004, p. 27, exemple retocat;
hauria de dir necessària).

— «També és característic d’una constitució la voluntat
d’abas tar l’ampli espai on es mou la societat afectada»
(Diguem no a aquesta Constitució, Òmnium Cultural, Bar-
celona, desembre 2004, p. 12; hauria de dir característica
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o quelcom característic o cosa característica).
— «I així és, perquè si bé la LUEV [llei d’ús i ensenyament del

valencià] fa una sèrie de declaracions programàtiques impor-
tants, com ara la de fer efectiu els drets de tots els ciutadans
a conèixer i usar el valencià, protegir la seua recuperació i ga-
rantir l’ús normal i oficial i regular dels criteris d’aplicació del
valencià a l’administració, els mitjans de comunicació social
i l’ensenyament, no introdueix mecanismes d’aplicació con-
creta, ni ha estat posteriorment desplegada» (A. Esteve et al.,
El nom, la unitat i la normalitat, p. 28; hauria de dir efectius).

— «Però, naturalment, com que la democràcia el desorbitava,
aquest picaresc l’escampava damunt les reines i els sacer-
dots, en una literatura graciosíssima i dissolvent, cosa que
en el segle XVI no li hauria estat permès, i s’hauria tingut
d’acon tentar tractant els temes picarescos dintre dels esta-
ments més baixos, tronats i fora de la llei» (Sagarra, El per-
fum dels dies, p. 444; hauria de dir permesa).

— «Maragall té la intenció de reduir de 16 a 12 el nombre de
conselleries i crear macrocarteres. Mas veu “urgent” els can-
vis» («Regió 7», 16-10-2005, p. 21; hauria de dir urgents).

— «En relació amb el tancament del segon aeroport d’aviació
privada i comercial d’Espanya, vull reivindicar la meva més
rotunda negativa a aquesta decisió. Sense entrar en detalls
de les responsabilitats (ben segur que existeixen i es co-
neixeran), vull manifestar que no és just aquesta prohibi-
ció pels dos últims desafortunats accidents mortals» («Avui»,
7-11-2005, p. 4; hauria de dir justa).

— «Però, sobretot, cal estar segur que portem les cadenes
antilliscants ...» (d’un llibre publ. en 1994; l’adjectiu es re-
fereix a un subjecte en 1ª pers. del plural, com ho mostra
el verb portem; per tant, hauria de dir segurs).

— «Adjunt us envio la còpia de ... Adjunt us envio els docu-
ments de ... Adjunt us envio les fotocòpies de ...» (fórmu-
les que es veuen sovint en cartes; a notar que aquest cas po-
dria anar també més avall, dins l’apartat 5; hauria de dir:
Adjunta ... Adjunts ... Adjuntes).

2) UN ADJECTIU (O MÉS D’UN) ES FA CONCORDAR
AMB MÉS D’UN SUBSTANTIU SENSE SEGUIR
LES REGLES ADIENTS

Recordeu el que es diu en CC/2, p. 59. I ara vegem
exemples que no ho compleixen:

— «Durant un quant temps, caldria promoure experiències,
formes i gestos, ritus i iniciatives creatives i expressives»
(J.M. Mardones, Retorn al sagrat i cristianisme, p. 179; hau-
ria de dir: creatius i expressius).

— «El primer document és una venda que fan Bo i la seva mu-
ller al comte Sunyer d’unes cases, horts i vinyes situades al
comtat de Manresa, al terme de Rodors» (d’un original, abans
de ser corregit; ha de dir situats).

— «”El cas Carod” és un llibre d’assaig i historiografia políti-
ques molt remarcable» («Avui», 4-11-2004, supl. p. XVI;
hauria de dir polítics).

— «S’ha dit moltes vegades que els professors de català, a més
de docents, hem de ser dinamitzadors, activistes, creadors... I
tot plegat amb l’objectiu que els nostres alumnes no sols es fa-
cin seus la llengua i la literatura pròpies, sinó també un uni-
vers de relacions culturals i un sentiment de país» («Escola Ca-

talana», nov. 2004, p. 43, exemple retocat; hauria de dir se-
ves).
Ara bé, quan l’adjectiu va davant els substantius, ja no

s’aplica la regla anterior, sinó que es fa concordar sols
amb el primer substantiu; al contrari del que es veu en el
següent exemple:

— «Es tracta de preguntar-nos com transmetre determinats acti-
tuds i valors bàsics quan no es comparteixen quadres i siste-
mes morals o ideològics comuns o acceptats com a evidents»
(d’una revista, març 1990; hauria de dir determinades).

3) L’ADJECTIU O PARTICIPI ES FA CONCORDAR AMB UN
SOL SUBSTANTIU (O PRONOM) QUAN HAURIA DE FER-
HO AMB MÉS D’UN, SEGUINT LES REGLES ADIENTS

— «Els poetes i les composicions abans esmentades representen
una diversitat que expressa un sentiment comú» (d’un origi-
nal, abans de ser corregit; ha de dir esmentats).

— «... les condicionals, que expressen una causa hipotètica de
l’esdeveniment o situació denotat per l’oració principal ...»
(d’una gramàtica, abans de ser corregida; el mateix text, un
tros més avall, deia, correctament: Expressen la causa real
de l’esdeveniment o situació denotats pel predicat de l’ora-
ció principal).

— «La forma “en tal” s’utilitza com a indefinit que substitueix
un nom propi de persona: “Firmat: en tal.” Aquesta forma
compta amb el correlatiu “en tal altre”, utilitzat per a desig-
nar un segon nom de persona indefinit: “Firmat: en tal i en
tal altre”» (d’una gramàtica, abans de ser corregida, exemple
retocat; ha de dir Firmats).

— «Aquesta llista és purament exemplificativa i no pretén reco-
llir més que algunes de les formes existents. Podeu trobar una
llista i un estudi més exhaustiu de les onomatopeies catalanes
en Bassa et al. (1991) i Pons (1987)» (d’una gramàtica, abans
de ser corregida; ha de dir complets, ja que, a més de la dis-
cordança, s’hi usava impròpiament l’adj. exhaustiu).

— «Tanmateix, Cardó no oblida que la base de tota la societat
és cada una de les persones humanes singulars, cadascun dels
homes i de les dones particularment considerades» (J. Giró,
El catalanisme del Dr. Carles Cardó, p. 68; hauria de dir: ca-
dascun dels homes i dones particularment considerats, en què
hem suprimit també la redundància de les).

— «El restabliment de la unió amb els orientals i la conversió
dels tàrtars són considerades com una eina poderosa per a la
missió entre els musulmans, sense oblidar, per altra banda,
la importància estratègica d’aquesta unió i conversió amb
vista a la croada» (d’un original, abans de ser corregit; ha de
dir considerats).

— «El estudio se ha realizado empleando métodos de análisis
sintético, analizando los aspectos y propiedades más ele-
mentales y vistosas, a base de razonamientos deductivos,
justificando matemáticamente las fórmulas y las ecuaciones
analíticas correspondientes a los trazados» (AA. VV., Treballs
de recerca d’alumnes de batxillerat del Bages. Curs 2000-
2001, p. 204; hauria de dir vistosos).

— «Pel que fa al pronom feble “en”, veurem, primerament,
l’omissió o canvi d’aquest pronom deguda a influència del
castellà i, després, els límits d’ús d’aquest pronom substi-
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tuint un complement determinatiu» (d’un original, abans de
ser corregit; ha de dir deguts).

4) L’ADJECTIU O PARTICIPI ES FA CONCORDAR AMB UN
SUBSTANTIU (O PRONOM) DIFERENT DEL QUE CALDRIA

Aquest defecte és bastant corrent, perquè l’usuari, ha-
vent esmentat algun altre substantiu de gènere diferent
d’aquell al qual pròpiament es refereix l’adjectiu en qües-
tió, es confon. Exemples:

— «Lady Di és una de les aristòcrates més estimada als EUA»
(d’un diari, 2-2-95; l’adjectiu hauria de concordar amb aristò-
crates, no amb una; per tant, hauria de dir estimades).

— «Així, doncs, Portugal tracta no solament que els seus arbres
visquin amb la mínima quantitat de dificultats possibles, sinó
que els defensa en la pràctica, que és on s’han de defensar»
(Pla, OC 28, p. 393; l’adjectiu hauria de concordar amb quan-
titat, no amb dificultats; per tant, hauria de dir possible).

— «D’altra banda, hi ha una classe de verbs en què l’ús de la
“de” d’enllaç és o bé obligatòria o bé molt preferible ...» (d’una
gramàtica, abans de ser corregida; noteu que l’autor interpreta
el mot de com a femení, segurament sobreentenent-hi prepo-
sició, quan en realitat és un mot masculí, com el «per» i el
«per a»; però, a part això, l’adjectiu ha de concordar amb ús,
nom masculí; per tant, ha de dir del ... obligatori).

— «L’afirmació que l’home és en principi monògam (com sem-
bla indicar el relat del paradís: Gn 2,21-25) és corroborat
pel fet que en la majoria de societats hi ha tants homes com
dones» (d’un original, abans de ser corregit; ha de dir cor -
roborada).

— «La posició pleonàstica del pronom personal després del re-
latiu, en aquest manuscrit, pot ser considerat com un semi-
tisme, però també com una descurança de la llengua grega»
(d’un original, abans de ser corregit; ha de dir considerada).

— «Ezequiel introdueix una forma de bigàmia en la metàfora
matrimonial, que és inacceptable considerat des d’un punt
de vista purament legal» (d’un original, abans de ser corre-
git; aquest exemple també podria anar més avall (núm. 6),
entre els casos d’adjectius gramaticalitzats; de fet, la solu-
ció del corrector fou canviar l’adjectiu discordant per un ge-
rundi: considerant-ho).

— «Aquest llibre reprodueix moltes citacions d’autors ben di-
versos, a vegades bastant llargs, tots interessants» (d’un origi-
nal, abans de ser corregit; ha de dir llargues, totes).

— «Aquest contacte [amb altres cultures] produeix un intercanvi
d’objectes, idees, etc. que porten associats una denomina-
ció sovint manllevada per la llengua de la cultura receptora»
(AA. VV., Llengua COU, p. 277; hauria de dir associada).

— «El autor acusa abiertamente al G-7 de no afrontar los pro-
blemas que tiene planteada la economía mundial» («La Vang.»,
8-2-2004, supl. «Dinero», p. 4; hauria de dir planteados).

— «El text forma una unitat literària estructurat clarament en
tres parts» (d’un original, abans de ser corregit; ha de dir
estructurada).

— «Pel que fa al marc legal, cal precisar que la doble oficiali-
tat lingüística espanyol-català dins els territoris autonòmics
és, tal com s’ha establert, fonamentalment desigualitari pel
fet que l’administració de l’Estat es manté rígidament mo-
nolingüe, i el funcionament de les autonomies és forçosament
bilingüe» («Llengua Nacional», I trim. 2004, p. 15; hauria
de dir desigualitària).

— «Però més enllà dels dubtes, que són discutibles, el que és clara
és la pregunta: per què s’empresona ara Otegi justament quan
tothom començava a parlar d’un possible procés de pau?»
(«Avui», 27-5-2005, p. 14; hauria de dir clar).

— «Aquesta renovació dels equips directius de l’entitat, tant a
nivell central com a nivell de la nostra delegació, compor-
taran canvis d’orientació, de matisos i d’impuls: que siguin
benvinguts! El que està garantida del tot és la continuïtat del
projecte, ja que els canvis s’inscriuen clarament en una lí-
nia de persones que tenen la voluntat de fer de la norma-
lització de la nostra llengua i de la nostra cultura una fita
que hem d’assolir entre tots des de la societat civil» («Full
Informatiu» de la delegació d’Òmnium Cultural, Manresa,
març 2004; exemple retocat; a més de la discordança d’un
participi hi ha, abans, la discordança d’un verb; hauria de
dir comportarà i garantit). 

— «Es evidente que la posibilidad de que un español esté por
primera vez al frente de un cargo tan importante es en sí
mismo muy buena noticia» («La Vang.», 21-4-2004, p. 2,
exemple retocat; hauria de dir misma).

— «... una temàtica específica que es desplega d’una manera
progressiva a través de les lectures bíbliques que tenen as-
signats cadascun dels diumenges» («Missa Dominical», any
2005, 3, 11; a més de la discordança del participi hi ha la
discordança del verb; hauria de dir: té assignades).

— «Si com a societat civil no som capaç de confiar en nosaltres
mateixos, de reconstruir les nostres relacions personals i la
fe en el país, serà molt difícil que avui ens en sortim»
(«Avui», 12-3-2005, p. 4; hauria de dir capaços).

— «Les narracions que vénen tot seguit porten implícites, a causa
del seu autor, un ingent esforç de pioner i una innegable feina
de documentalista, entesa aquesta com a reserva memorística
de la llengua col·loquial incontaminada» (d’un original, abans
de ser corregit; ha de dir implícits).

— «Amb la confiança que aquest treball serà suficient per a
l’objectiu proposat, si més no per les hores d’estudi esmerçat,
el presento per a la seva avaluació» (d’un original, abans de
ser corregit; ha de dir esmerçades).

— «En els tres capítols del cos analític del treball volem seguir
el mateix mètode. La possibilitat d’anàlisi ve marcada per la
quantitat de dades referent a cada un dels objectes d’anàlisi»
(d’un original, abans de ser corregit; ha de dir referents).

— «Segurament arrambat a la paret, hi havia la resta de mo-
biliari» (d’un original, abans de ser corregit; en aquest cas
el corrector va optar per la següent solució: Segurament
arrambat a la paret, hi havia el mobiliari restant).

— «... la font, que raja de la mitja paret de roca, on moderna-
ment s’ha posat un galet metàl·lic, i cau per la pedra, que té
incrustada un bon gruix de molsa que li dóna unes cara c -
terístiques especials» (E. Garcia-Pey, Toponomàstica de
Sant Feliu de Codines, p. 108, exemple retocat; hauria de
dir incrustat).

— «Hi ha una mena de pèrdua de respecte en la Modernitat per
la “veritat” i la seriositat dels plantejaments de la vida, que ja
va ser denunciat per pensadors existencialistes com Karl Jas-
pers i que, en l’era del consumisme desaforat, adopta postu-
res caricaturesques i deshumanitzadores» (J.M. Mardones, Re-
torn al sagrat i cristianisme, p. 111; hauria de dir denunciada).

— «L’aportació a la societat de les magnífiques col·leccions del
Museu Episcopal de Vic permet diàlegs ben diferents que aju-
den a trobar algun dels sentits que les obres amaguen. Un d’a-
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quests diàlegs interessant per als temps en què vivim és entre
la cultura i la fe cristiana» («Full Diocesà», Vic, 2-4-2006, p. 4;
hauria de dir interessants; sí que estaria bé dir: Un d’aquests
diàlegs, interessant per als temps en què vivim, és ...). 

— «Atès que aquesta exhortació del Concili Vaticà II fou reco-
llida en una de les resolucions vinculant i prioritària del
Concili Provincial Tarraconense ...» (d’un original, abans de
ser corregit; ací la solució és modificar la puntuació del frag-
ment, de manera que els adjectius subratllats no siguin de-
terminatius de resolucions sinó predicatius de una de les re-
solucions; per tant: Atès que aquesta exhortació del Concili
Vaticà II fou recollida en una de les resolucions, vinculant i
prioritària, del Concili Provincial Tarraconense ...).

— «El documental, de producció nord-americana, té tots els
elements a què ens té avesada la història-espectacle ...»
(«L’Avenç», maig 2006, p. 3, exemple retocat; hauria de dir
avesats).

5) CONCORDANÇA AD SENSUM
AMB UN NOM COL·LECTIU; SOLUCIÓ OPTATIVA

Semblantment al que hem vist en el cas de la concor-
dança verbal, també es pot fer la concordança adjectival
ad sensum (en lloc de la concordança estrictament gra-
matical) quan tenim un nom col·lectiu. Exemple correcte:

— Rescatats els cossos de dues víctimes més de la tempesta de
neu al Ripollès. Els bombers centren avui les tasques de re-
cerca en dues zones molt concretes. Mobilitzades un cen-
tenar de persones entre professionals, familiars i amics
(«Avui», 4-1-2001, p. 1).

6) L’ADJECTIU ES GRAMATICALITZA, ÉS A DIR, 
ES FA INVA RIABLE, COM SI FOS UN ADVERBI

Hi ha una tendència a gramaticalitzar determinats ad-
jectius, considerant-los com a adverbis i, per tant, fent-los
invariables. De moment, però, és una incorrecció que cal
esmenar. Exemples:

— «L’absència de Viñas, unit a una major atenció al flamant Sin-
dicat, feren destinar menys recursos a l’organització de la
Festa» (d’un original, abans de ser corregit; noteu que unit
a equival a juntament amb; ha de dir unida).

— «La força econòmica de Josep Comadran sembla ser que anà
unit a un important poder en la vida política moianesa» (ib.;
ha de dir unida).

— «La revolució del correu electrònic s’enfronta amb una ame-
naça cada vegada més molesta i preocupant: el correu por-
queria o “spam”. De moment, no hi ha lleis estatals, ni filtres
informàtics que hagin pogut aturar una invasió que s’estén tan
ràpid com els virus» («Avui», 20-9-2003, supl.; hauria de dir
ràpida o ràpidament; cf. CC/2, pp. 210-211). 

— «Estretament relacionat amb això és l’angoixa que Nietzsche
sent en reflexionar sobre certes conseqüències de la publi-
cació dels seus llibres» (d’un original, abans de ser corregit;
ha de dir relacionada).

— «Quant als paisatges, el pintor segueix l’estil realista après
amb Torrescassana, i ho fa d’una manera força personal,

basant-se en els estudis del natural. En general tenen un co-
lor terrós, sense variacions tonals violentes. Són paisatges
senzills, harmoniosos, on encara és perceptible un xic d’i-
dealització. Un dels més significatius és l’intitulat “Torrent”,
el qual, atès els seus trets formals, podem datar d’aquests
anys» (d’un catàleg del Museu de Valls, any 1996; hauria
de dir atesos).

— «Dit això, un cop seduït per aquesta misteriosa atracció
poètica, que els lectors i lectores de T. C. coneixen prou
bé, és impossible no endinsar-se en l’univers existencial
que l’autora ens ofereix, sovint per mitjà de bellíssimes
imatges. I descobrir, de la seva mà, que és la vida mateix
qui pot respondre les nostres preguntes, més que no pas les
antigues i conegudes respostes» (d’un llibre publ. en el
2005; exemple retocat; notem que mateix pot ser invaria-
ble quan té un caràcter adverbial, és a dir, quan forma part
d’un compl. circumstancial, com ara L’he trobat a casa ma-
teix, però no quan és veritable adjectiu; per tant, hauria de
dir mateixa [cf. CC/2, p. 77]).

— «El problema no és pas fàcil de resoldre: ara és la llengua par-
lada mateix que coneix el fenomen, i la llengua estàndard es
limita a ...» (d’un llibre publ. en 1994; hauria de dir mateixa).

— «Certament, l’existència d’un dret internacional i de nom-
broses normes estatals reconeixedores o protectores de la
diversitat lingüística no garanteix, per si mateix, la per-
vivència futura de les llengües» («Escola Catalana», juny
1998, p. 11; hauria de dir mateixa, ja que ha de concordar
amb l’existència).

— «No tothom qualifica d’escrits el que es fa a la feina, a l’es-
cola, per a si mateixos, o per als amics i familiars» (d’un lli-
bre, publ. en 1993; l’adjectiu hauria de concordar amb el sub-
jecte impersonal representat per tothom; per tant, en singular).

— «... em plau de veure que “sort” (inicialment, ‘el capital in-
vertit en una compra’) significa ja definitivament la parcel·la
mateix, com ho significa també “tros”, que al meu poble és
la paraula viva actual» (Joan Solà, dins «Avui», 24-3-2005;
hauria de dir mateixa).

— «Los vegetales también tienen su “conducta” desde el mo-
mento que reaccionan a los cambios del medio ambiente.
Comparado con los movimientos ya más patentes de los
animales, las respuestas de los vegetales son lentas y casi
imperceptibles» (J.D. Carthy, La conducta de los animales,
p. 17, llibre traduït de l’anglès; hauria de dir Comparadas).

7) ALTRES DISCORDANCES QUE AFECTEN L’ADJECTIU

Per acabar aquesta segona part del treball, oferim una
sèrie d’exemples en què apareixen altres discordances
que afecten l’adjectiu:

— «De tota manera, el simple canvi de la conjuntura política
havia portat aparellats una sèrie de transformacions en la
celebració moianesa» (d’un original, abans de ser corregit;
notem que, en esmenar aquest exemple, podem optar per la
concordança ad sensum o la concordança gramatical, ja que
sèrie és un nom col·lectiu; potser aquí sona més bé la pri-
mera: aparellades o aparellada).

— «El meu tracte amb ell no va poder ser gaire extens. Però
puc assegurar que fou intens i ben amical. Vaig poder tenir
ocasió de comprovar les seves bondat, generositat i simpa-
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tia en les relacions que vam establir arran de l’encàrrec que
em féu de prologar el llibre ...» (d’un llibre publ. en el 2003;
aquí el sentit lingüístic ens diu que el possessiu s’ha de fer
concordar tan sols amb el primer substantiu).

— «Per als seus estudis, cf. el meu “Bibliografia arnaldiana re-
cent (1994-1996)”, dins “Revista Catalana de Teologia” ...»
(d’un original, abans de ser corregit; notem que, encara que
es tracti d’un llibre, aquí tenim un nom específic, que és bi-
bliografia, en femení; per tant, ha de dir la meva).

— «Em permeto de remetre el lector al meu “¿Fue Arnau de Vi-
lanova un profeta apocalíptico?”, dins “Bulletin de Philoso phie
Médiévale”, 38 (1996) 129-140» (d’un original, abans de ser
corregit; noteu que el possessiu masculí s’aplica al títol d’un
llibre, consistent en una oració, i, per tant, de caràcter neu-
tre; la solució és intercalar, entre el possessiu i el títol, un nom
genèric que s’hi adigui: meu article).

— «A partir d’aleshores, un dels antics patrons de la vídua de Sa-
lleres, el Jordi Ventura, que badoquejava a la plaça i fou l’ú-
nic a presenciar de cara l’estavellament del mirall contra les
lloses de la vorera, començà a tenir uns malsons terrorífics dels
quals, després de manta potingues inútils, només fou capaç
de deslliurar-lo una bruixa de Lleida, passant-los del cervell
del malalt al del gos perdiguer del sastre de la plaça de la Ba-
gra» (J. Moncada, Camí de sirga, p. 100; hauria de dir: manta
potinga inútil o mantes potingues inútils; cf. CC/2, p. 77, 11).

— «Totes les altres referències i centres d’influència necessiten
ser analitzats a la llum de Jesús perquè quedi assegurat un crei-
xement harmònic i una unitat de vida» (d’un catecisme; la so-
lució d’aquesta discordança és canviar l’estructura ‘necessi-
tar + ser + participi’ per ‘haver-se de + infinitiu’, amb la qual
cosa desapareix el problema de la concordança de gènere: To-
tes les altres referències i centres d’influència s’han d’analit-
zar ...).

— «Si tu no hi estàs d’acord no et poden obligar a signar res en
contra teva» (d’una gramàtica, abans de ser corregida; ha de
dir teu; cf. DIEC, s.v. contra).

— «Ara ja destria la gent que corre, embogits, com si s’escapes-
sin de la pròpia ombra, i algú que recerca entre les tosses del
voltant» (P. Ortís, L’ombra del còndor, p. 175; en aquest cas,
a més de l’adjectiu, cal canviar la construcció com si s’esca-
pessin per un gerundi, neutralitzant així el problema de sin-
gular o plural: Ara ja destria la gent que corre, embogida, com
escapant-se de la pròpia ombra ...).

— «Aquest tipus de pobresa està contra la voluntat del Pare que
alimenta els ocells del cel i vesteix els lliris del camp i no vol
que cap de les seves creatures estigui mancat del necessari»
(«Docs. d’Esgl.», 1-1-99, p. 18; hauria de dir mancada).

— «... mentre algú se’ns hi afegia sobre la marxa quan ens adreçà-
vem a veure tal o tal altra cosa notables» (Goethe, Viatge a
Itàlia, p. 489; hauria de dir notable).

— «L’excessiva preocupació i definició político-ideològiques era
una de les coses que no trobava còmodes, per a mi, de Na-
cionalistes d’Esquerra ...» (J.M. Espinàs, Inventari de jubila-
cions, p. 139; hauria de dir político-ideològica; cf. CC/2, p. 59,
i noteu que el conjunt preocupació i definició, a més de tenir
una certa unitat de sentit, va precedit d’un adjectiu en singu-
lar).

— «Abraçant tota la literatura infantil, es viatja per la seva histò-
ria concretant-la en la cultura oriental. Podem diferenciar dues
etapes: en la primera, fins al segle XIX, la funció principal dels
contes era moralitzadora. Els nens no eren reconeguts com a

tals, eren considerats “petits adults”, i no tenien una literatura
d’entreteniment o gaudi específica per a ells. Específics per a
ells eren les lliçons escolars i alguns llibres de moral» (AA. VV.,
Treballs de recerca d’alumnes de batxillerat al Bages. Curs
2001-2002, p. 182; la solució d’aquest problema de concor-
dança és canviar l’adjectiu per un adverbi: Específicament).

— «Pel que fa a l’arreplega, nosaltres mateix hem transcrit les en-
trevistes. Hi hem esmerçat els màxims esforços per cerciorar-
nos de cadascuna de les respostes i per mantenir, com és natu -
ral, el grau de fidelitat més elevat» (C. Segura i Llopes, Variació
dialectal i estandardització al Baix Vinalopó, p. 55; noteu que
l’autor usa el “plural d’autor” i potser per això, com que pensa
en “jo”, hi posa l’adjectiu en singular; també pot ser que gra-
maticalitzi el mateix; sigui com sigui, hauria de dir mateixos).

— «Aquests carismes, en la mesura que són reconeguts per l’Es-
glésia, participen del caràcter apostòlic d’aquesta, ja que
viuen en i per a la comunió eclesials» (A. Puig (ed.), La terra
i la llavor, p. 163; hauria de dir eclesial).

— «A tot això cal afegir una dada que és fruit de la història
concreta que vivim. Fins a l’aparició de la democràcia,
l’Església, i tot el que representava, era considerada com
un poder fàctic en la societat, fos o no fos real aquesta
apreciació pels mateixos motius que es deien més amunt»
(ib., p. 268; solucions: ... l’Església, amb tot el que repre-
sentava, era considerada ... o bé ... l’Església, i tot el que
representava, era considerat ...).

— «Per als versos sobre aquests dos rius germans [Noguera i
Garona], Verdaguer se serví d’una tradició gascona que n’ex-
plica l’origen i la divisió cap a distintes mars (el Mediterrani
i l’Atlàntic)» (d’un llibre publ. en el 2004; hauria de dir dis-
tints mars (el Mediterrani i l’Atlàntic)).

— «També l’”arte povera” italià dóna preferència al procés i
a la vibració dels materials pobres» (I. Castel-Branco, Ca-
mins efímers cap a l’etern, p. 139; com es veu per la forma
de l’adj. povera, el subst. arte en italià és femení; per tant,
hauria de dir italiana).

— «De vegades l’anàlisi dels textos de sant Isidor ha estat ne-
cessari per a situar teològicament el text de les pregàries»
(d’un original, abans de ser corregit; aquí la discordança pot
ser deguda al fet de considerar el mot anàlisi com a masculí;
sigui com sigui, hauria de dir necessària).

Acabem aquest apartat amb un cas de vacil·lació: quan
tenim un participi que ha de concordar, precedint-los, amb
més d’un nom de diferent gènere, ¿hem de posar-lo en plu-
ral i donant preferència al masculí, o hem de posar-lo en sin-
gular concordant amb el nom més proper? La primera solu-
ció no es pot pas considerar incorrecta, però la segona sona
més natural. Exemple bíblic (Ap 5,13) segons diverses versions:
— «Al qui seu al setial i a l’Anyell siguin donats la benedicció

i l’honor, la glòria i el poder pels segles dels segles» (Bíblia
de Montserrat).

— «Al qui seu al tron i a l’Anyell siguin donats la lloança, l’ho-
nor, la glòria i el poder» (BCI).

— «Al qui seu al setial i a l’Anyell sigui donada la benedicció
i l’honor, la glòria i el poder pels segles dels segles» (Nou
Testament de Montserrat, 2ª ed., any 1960).

— «Al qui seu al tron i a l’Anyell sigui donada la lloança, l’ho-
nor, la glòria i el poder pels segles dels segles» (versió litúr-
gica oficial, diumenge III de Pasqua, cicle C). 

— «Al qui seu en el trono i a l’Anyell sigui donada l’alabança,
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Després de veure casos que afecten la concordança
del verb i de l’adjectiu, ara, esquemàticament i a base
d’exemples, veurem casos de discordança que afecten al-
tres categories gramaticals.

1) SUBSTANTIU DE VALOR PLURAL

— «Volem destacar una diferència entre el verb “posar-se” i “que-
dar-se”» (d’una gramàtica, abans de ser corregida; notem que
no es parla d’un sol verb, sinó de dos; per tant, cal dir els verbs).

— «[Trets que trobem en les “Homilies d’Organyà”:] 1) Re-
flexos gràfics de les “a” i les “e” àtones, que revelen la pro-
cedència occidental del text, concretament, de les terres
d’Urgell» («Llengua Nacional», núm. 48, p. 20, exemple
retocat; hauria de dir de les lletres “a” i “e” àtones o bé
de les as i les es àtones). 

— «Volíem facilitar l’accés dels treballadors a la cultura i, per
això, no es demanava cap paper per a matricular-se i la ma-
trícula tenia un cost mínim. En aquell moment, just quan co-
mençava l’accés majoritari a les universitats, va resultar un
encert, perquè hi havia moltes persones que, per mil i una
causa, no havien pogut tenir estudis bàsics, però tenien mol-
tes ganes d’aprendre i d’accedir a una formació» (AA. VV.,
Sense renúncies, p. 120, exemple retocat; hauria de dir cau-
ses, tal com diem les mil i una nits, malgrat que, excepcio-
nalment, diem anar de vint-i-un botó).

2) SUBSTANTIU DE VALOR SINGULAR
QUE ES REPETEIX IMPLÍCITAMENT

— «Requisits: Llicenciatura en Dret. Coneixements oral i es-
crit del català...» (d’un anunci de la Generalitat, dins
«Avui», 15-10-99; hauria de dir Coneixement).

— «La segona cosa en ordre d’urgència són els índexs generals
de l’un i de l’altre diccionaris» (Joan Solà, dins L’obra de Joan
Coromines, p. 208; compareu aquest exemple amb la frase que
trobem en el Diccionari Fabra, en el Diccionari de l’Enci-
clopèdia 3ª ed. i en el DIEC, s.v. sexe: «conjunt d’individus de
l’un o de l’altre sexe»; per tant, hauria de dir diccionari).

— «Ja tot vist i remirat una i altra voltes, hem sortit d’aquest san-
tuari i ens hem dirigit a l’església de Sant Pere ...» (Goethe,
Viatge a Itàlia, p. 175; hauria de dir volta).

— «I, així, fa quinze dies que del matí a la nit no paro ni un
instant; vaig darrere de tot allò que encara no he vist, i
considero per segona i tercera vegades els grans temes»
(ib., p. 207; hauria de dir vegada).

— «Al temple d’Hèrcules, en canvi, poden veure’s encara res-
tes de la simetria original. Les dues columnates que, res-
pectivament a una i altra bandes, acompanyaven el temple,
ara esteses a terra, mantenen la situació original mútua, de
nord a sud» (ib., p. 313; hauria de dir banda).

— «... els diversos llenguatges autòctons donaven lloc par-
cialment a fusions o divergències, fet en virtut del qual

aquesta o aquella parles empitjoraren o es van perfeccio-
nar ...» (ib., p. 494; hauria de dir parla).

— «Els mossos d’estable paren, amatents, la màxima atenció,
per tal com al moment de la sortida cal deixar lliure l’ani-
mal amb molta habilitat. Això, junt amb altres condicio-
naments casuals, pot decidir la cursa a favor d’un o altre
cavalls» (ib., pp. 537-538; hauria de dir cavall).

Afegim-hi un cas semblant:

— «Per la seva banda, la conj. “però” pot trobar-se posposada
a un (o més d’un) elements de la segona oració» (d’una
gramàtica, publ. en 1994; el substantiu subratllat hauria de
concordar amb l’article un, en singular, ja que els termes in-
closos dins el parèntesi no compten; per tant, hauria de dir
element; una altra solució fóra la supressió del parèntesi,
dient, per exemple: ... posposada a un o més elements).

3) DISCORDANCES EN ARTICLES

— «Probablement, en aquests versets es vol expressar la idea que
Jahvè barra el pas als santuaris de Baal, però en el context de
la metàfora matrimonial l’única idea expressada és el del ma-
rit intentant d’evitar que la seva dona es trobi amb els amants»
(d’un original, abans de ser corregit; ha de dir la).

— «L’objectiu de la present comunicació és donar una visió
resumida, però el més acurada possible, de l’inventari dels
noms de lloc o topònims, antics i actuals, del terme mu-
nicipal de Barbens ...» (Butlletí Interior de la Societat
d’Ono màstica, març de l’any 2003, p. 249; hauria de ser la;
cf. Obs/1, p. 113, o bé CC/2, p. 95).

4) DISCORDANCES EN PRONOMS FEBLES

— «Formàvem la comissió els Srs. Roca, Sala, Serra i un servi-
dor. Potser algú altre, però em sembla que ens he anomenat
tots» (el pronom reflexiu ens és de 1ª pers. del plural, men-
tre que el subjecte del verb és de 1ª pers. del singular: [jo]
he anomenat; hauria de dir: però em sembla que he ano-
menat tots els qui hi érem).

— «Tots els humans ens hem sentit temptats per l’afany de te-
nir, de fer-se veure» (l’oració d’infinitiu té un subjecte en
1ª pers. del plural, segons ho indica la forma verbal ens hem
sentit; per tant, hauria de dir: fer-nos veure).

— «Si més no, crec que no hauria de resultar de difícil com-
prensió adonar-se que Cardó donarà més importància a l’or-
dre cultural, o sigui la llengua i la tradició, i dins d’ell a la
consciència de posseir-los i la voluntat de mantenir-los i
aprofundir-los, que no pas a l’ordre polític, la voluntat po-
pular, per raons força clares ...» (J. Giró, El catalanisme del
Dr. Carles Cardó, p. 72, exemple retocat; hauria de dir les ...
les ... les, perquè aquests pronoms febles tenen com a ante-
cedents la llengua i la tradició, noms femenins).
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— «El Petricó.– Motiu d’un home que feia cap sovint a la taverna
... La gana que es passava en els anys de la postguerra, a cal
Petricó ho solucionaven amb el vi, debilitat que ocasionà el
motiu i també el nom de la casa, sembla que com a conse-
qüència de la mesura que demanava quan n’anava a com-
prar» (d’un original, abans de ser corregit; ha de dir la).

5) DISCORDANCES EN PRONOMS RELATIUS

— «Aquest és un dels motius pel qual podem afirmar que ...»
(el relatiu es refereix a motius, no a un; per tant, hauria de
dir pels quals).

— «Valent-se de la seva condició de metge, es guanyà la con-
fiança de les màximes autoritats de l’època, reis i papes, les
quals li confiaren gestions delicades» (d’un original, abans
de ser corregit; notem com l’antecedent més pròxim i ade-
quat del relatiu no és les autoritats sinó reis i papes; per tant,
ha de dir els quals).

— «Cal entrar al nou segle des d’una història concreta, mera-
vellant-nos que, malgrat el pecat dels homes, entre els quals
el nostre, l’Església continuï essent santa gràcies a la sante-
dat amb què l’abilla el mateix Déu ...» (A. Puig (ed.), La terra
i la llavor, p. 210; notem com el relatiu plural té un ante-
cedent singular; el problema es pot resoldre canviant l’ora-
ció de relatiu per un gerundi: ... malgrat el pecat dels ho-
mes, incloent-hi el nostre, l’Església ...).

— «Després de l’“Avant-propos” i de la “Introduction”, en els
quals l’autor fa explícits els seus objectius, el llibre es divi-
deix en cinc parts i dinou capítols» (d’un original, abans de
ser corregit; com que el relatiu té dos antecedents, un de gè-
nere masculí i l’altre de gènere femení, val més que el rela-
tiu sigui de gènere neutre: en què).

6) DISCORDANCES EN ADVERBIS
O LOCUCIONS ADVERBIALS

— «Vet aquí Venus, que es posa gentilment al bell mig de l’es-
cena amb grans aplaudiments de la graderia, somrient gracio-
sament, envoltada d’un estol de noiets tot contents» (Apuleu,
L’ase d’or, p. 247; hauria de dir tots; cf. CC/2, p. 212).

— «Després de rentar-nos i ungir-nos amb cremes i olis aromà-
tics, ens van dur a una segona sala. Allí, dones amb els ca-
bells recollits en un monyo, assegudes de dos en dos o de
tres en tres, xerraven dins un núvol de vapor encara més
dens» (M. Piki, El bosc de les trenes tallades, p. 92) / «Des
del matí de l’endemà i durant tres dies l’Azim va revisar ar-
mes. El Mustafà les hi anava portant de dos en dos, no
més» (ib., p. 171) (Hauria de dir: de dues en dues i de dues
en dues.)

— «La nova escola bressol, un dels reptes que es compliran
passat les festes» («Freqüència», Manresa, nov.-des. 2004,
p. 11; hauria de dir passat festes o passades les festes).

7) DISCORDANCES EN EXPRESSIONS INTERJECTIVES

— Si us plau, dialoguin» («Regió 7», 24-11-2000, p. 3) / «”Es-
tic convençuda que l’Ernest hauria intentat dialogar fins i tot
amb la persona que el va matar. Vostès que poden, dialoguin,

sisplau!”, va exclamar, en un gest llargament aplaudit [la pe-
riodista Gemma Nierga]» («Avui», 24-11-2000, p. 12) / «Us-
tedes, que pueden, dialoguen, por favor» (ib., p. 14) (El pri-
mer exemple és totalment inadmissible, per la barreja de 2ª
i 3ª persona; hauria de dir: Si us plau, dialogueu o Per favor,
dialoguin; el sisplau del segon exemple es pot admetre com
a interjecció col·loquial; el tercer exemple serveix per a
veure com es resol el cas en castellà; per a més informació,
vegeu Obs/2, pp. 15ss, i el nostre Diccionari auxiliar, pp.
297-298).

8) ALTRES DISCORDANCES

— «Ella remenava el cafè amb llet amb la cullereta, amb els ulls
clavats en la tassa, i ell se la mirava.
–Estic content d’haver-nos trobat –i com que ella no respo-
nia, preguntà: –I tu?
–Jo també»
(d’una novel·la, abans de ser corregida; notem que les subor-
dinades d’infinitiu han de recolzar en un element de l’oració
principal; en l’exemple, aquest element de l’oració principal és
jo, mentre que el de la subordinada és nosaltres; per tant, falla
la concordança o la correlació; la solució és canviar el gir d’infi -
nitiu per una oració subordinada: que ens hàgim trobat).

— «I la “Physis” grega, que significa també creixement, evo-
lució constant i el misteri aparentment màgic que fa que
tot creixi per ell mateix» (J. Colet, Pràctica, poesia de la rea -
litat prosaica, p. 30; com que tot té un valor neutre, el pro-
nom personal masculí ell no hi lliga; cal canviar-lo per si;
cf. Obs/2, p. 33).

— «Tens alguna idea/projecte concret de negoci?» (exemple
fornit per Pilar Gispert; per a trobar la solució d’aquest pro-
blema de concordança sembla que cal anar a la forma com-
pleta de la frase: Tens alguna idea o algun projecte concrets
de negoci?, i aleshores anar-la reduint: Tens alguna idea o
projecte concrets de negoci?, i Tens alguna idea/projecte
concrets de negoci?).

9) EXCÉS DE CONCORDANÇA

— «Ja resulta més estesa l’opinió de situar la instauració de la
manifestació a la baixa edat mitjana, amb l’arribada a Eu-
ropa d’un seguit d’epidèmies que causarien un gran nombre
de baixes i les consegüents desolació i impotència de la po-
blació davant el fenomen de la mort, una mort quotidiana i
massiva amb la qual conviuria tota la societat» (d’un llibre publ.
en 1998; hauria de dir: la consegüent; cf. CC/2, p. 59).

— «La base del sistema és l’escola elemental obligatòria a par-
tir dels set anys. La durada de l’escola elemental és de vuit
anys. És a dir, tots els nens i totes les nenes suecs d’una
vocació no determinada ni formulada han de passar inde-
fectiblement pels vuit anys de l’escola elemental» (Pla,
OC 39, p. 266; hauria de dir: tots els nens i nenes suecs;
cf. Obs/2, p. 22, 3).

— «Romandre en tranquil·litat, / veient la doctrina, tornant a la
font / sense rancor o violència, / la joia i la pau m’inunden.
/ La plena consciència es manté perfectament. / Les verita-
bles pau i serenitat es fan realitat. / Transcendir tots els de-
sigs / és la més gran felicitat» (A. Parareda, Buda, p. 156; hau-
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1) Substantiu de valor plural
2) Substantiu de valor singular que es repeteix implí-

citament
3) Discordances en articles
4) Discordances en pronoms febles

5) Discordances en pronoms relatius
6) Discordances en adverbis o locucions adverbials
7) Discordances en expressions interjectives
8) Altres discordances
9) Excés de concordança

C ) CASOS DE DISCORDANÇA EN ALTRES CATEGORIES GR AMATICALS

1) Un adjectiu en funció de complement predicatiu és
interpretat com a part invariable d’una locució ver-
bal, i casos anàlegs

2) Un adjectiu (o més d’un) es fa concordar amb més
d’un substantiu sense seguir les regles adients

3) L’adjectiu o participi es fa concordar amb un sol
substantiu (o pronom) quan hauria de fer-ho amb
més d’un, seguint les regles adients

4) L’adjectiu o participi es fa concordar amb un subs-
tantiu (o pronom) diferent del que caldria

5) Concordança ad sensum amb un nom col·lectiu; so-
lució optativa

6) L’adjectiu es gramaticalitza, és a dir, es fa invaria-
ble, com si fos un adverbi

7) Altres discordances que afecten l’adjectiu

B ) CONCORDANÇA DE L’ADJECTIU O PARTICIP I AMB EL SUBSTANTIU

E S Q U E M A  D E L  T R E B A L LE S Q U E M A  D E L  T R E B A L L

1) Subjecte en singular acompanyat d’algun altre ele-
ment en plural

2) Subjecte en plural acompanyat d’algun altre ele-
ment en singular

3) Subjecte consistent en un determinant en singular
seguit d’un nucli en plural

4) Verb amb més d’un subjecte; equivalent, doncs, a
un subjecte en plural

5) Subjecte en singular, però seguit d’un complement
circumstancial de companyia

6) Subjectes enllaçats per conjunció disjuntiva
7) Subjecte plural i predicat nominal en singular
8) Subjecte en singular i predicat nominal (o compl.

predicatiu) en plural
9) Subjecte quantitatiu de significat plural
10) Subjecte de sentit col·lectiu

11) Interrogatiu qui invariable
12) Subjecte consistent en un pronom indefinit inva-

riable o el distributiu cada un
13) Subjecte consistent en un infinitiu o una oració su-

bordinada
14) Subjecte consistent en dos infinitius
15) Oracions impersonals (i similars) i passives reflexes
16) Falses oracions impersonals
17) Subjecte consistent en una citació bíblica
18) Verb anticipat al subjecte i subjecte confós amb el

complement directe
19) Altres discordances que afecten el verb
20) Atracció d’una oració de relatiu per part de l’ora-

ció principal
21) Cas especial de concordança d’un verb en passiva

A ) CONCORDANÇA DEL VERB AMB EL SUBJECTE


