
CAIGUDA DE PREPOSICIONS 
 
Les preposicions ‘a’, ‘de’, ‘en’ i ‘amb’ cauen davant la conjunció ‘ que’ .  

 
No: Abans de que s’acabi el mes. Tenia interès en que poguessin veure 
l’exposició. 
Sí: Abans que s’acabi el mes. Tenia interès que poguessin veure 
l’exposició. 
 

La caiguda de preposicions pot produir  en algun cas expressions ambigües 
o forçades , que poden evitar-se amb recursos diversos, com ara canvis de 
verb, substantius, gerundis, relatius i altres solu cions .  
 
Així, una oració correcta però forçada com ‘Aquells fracassos van ser deguts al 
fet que els participants tenien poca preparació’ es podria enunciar així: ‘Aquells 
fracassos van ser per la poca preparació dels participants’ o bé ‘La causa dels 
fracassos va ser la poca preparació dels participants’. 
 
En tot cas, quan aquesta supressió doni com a resultat oracions estranyes o 
poc entenedores , ho solucionarem afegint-hi els sintagmes nominals ‘el 
fet’, ‘el motiu’, ‘la causa’, etc. o bé canviem la combinació ‘preposició + 
conjunció’ per una conjunció més adequada .  
 
Exemples: 

 
No: M’adono de que vostè no vol aprovar aquesta proposició no de llei. 
Sí: M’adono que vostè no vol aprovar aquesta proposició no de llei. 
 
No: Partint de que estem parlant de carreteres de muntanya... 
Sí: Partint del fet que estem parlant de carreteres de muntanya... 
 
No: Són els únics que poden inclinar la balança cap a que el Parlament 
de Catalunya faci el que encara no ha fet ningú a l’Estat espanyol. 
Sí: Són els únics que poden inclinar la balança perquè el Parlament de 
Catalunya faci el que encara no ha fet ningú a l’Estat espanyol. 
 
 

Esmena, si cal, amb les expressions correctes les f rases següents: 
 

1. Has pensat en que te n’has d’anar? 
 

2. Tenia dret a que li passessin una pensió per poder mantenir els tres fills 
que té. 

 
3. Els informàvem de que les pluges serien fortes a la costa i en alguns 

punts de l’interior de Girona. 
 

4. Des de que ho va saber, no va tornar a l’empresa on havia estat 
treballant els últims quatre anys. 
 

5. Quan arribis a casa avisa’m que ja hi ets i et diré on és la clau que 
necessites per obrir-me la porta. 



 
6. Tracten de convence’ls de que els nens vagin a l’escola i aprenguin 

anglès. 
 

7. Els socialistes fonamenten el seu recurs en el fet de que les irregularitats 
són simples errors aritmètics 

 
8. La salut d’aquests boscos es basa en que són de propietat privada 

 
9. No s’adona de que el problema no és tan lleu com es pensa. 

 
10. La Maria es va assabentar que en Joan havia anat al Camp Nou i no la 

hi va convidar. 
 

11. S’encarregaran de que la megafonia funcioni bé de cara al partit 
d’aquesta nit. 

 
12. Confiava que suspendrien el debat després de que un dels tertulians es 

posés malalt. 
 

13. El va amenaçar amb que els expulsaria de la classe si no es portaven bé 
i estaven atents a les explicacions del professor. 

 
14. Els alumnes s’oposen a que els examinin tan aviat abans que s’acabi el 

curs. 
 

15. L’equip va guanyar gràcies al fet de que va marcar un gol a l’últim minut 
del partit. 

 
16. Els artistes van arribar abans de que es fes la connexió en directe per 

poder preparar el guió. 
 

17. El menjar de la taula s’ha d’acabar després que haguem pres el cafè i 
les postres. 

 
18. Cal confiar que farà la feina ben feta i que podrà tirar endavant el 

projecte en el qual està immergit. 
 

19. Quan sàpigues de què va la pel·lícula digues-m’ho i aniré al cinema a 
veure-la. 

 
20. Si saps a què es refereix quan diu això, si us plau fes-m’ho saber. 

 
21. Pensa en mi i pensa a dir-li de que l’esperem aquest vespre a l’hora de 

sopar. 
 

22. L’Espanyol es classificarà en cas de que guanyi el Mirandés. 
 

23. No sé ben bé si ningú s’acabarà inscrivint en el curs a temps de que la 
inscripció encara estigui oberta. 

 


