
CONCORDANÇA ENTRE ADJECTIUS I SUBSTANTIUS 
 
Quan un o més adjectius van darrere de dos o més noms de l mateix 
gènere i es refereixen a tots, van en plural . Ex.: Persones amb llengua i 
cultura maternes castellanes. 
 
Quan un adjectiu va darrere de dos o més noms de gènere diferent i els 
afecta tots, va en masculí i en plural . Ex.: El film presenta un repartiment i 
una història magnífics. 
 
Si l’adjectiu va davant de dos o més noms de gènere di ferent, concorda 
en gènere i nombre només amb el primer . Ex.: Els últims sondejos i 
estadístiques indiquen un augment de confiança en la xarxa. 
 
Si un nom és determinat per més d’un adjectiu i s’e lideix per no repetir-lo, 
és recomanable que vagi en plural . Ex.: Les conselleries de Sanitat i 
Ensenyament. 
 
‘Tot’ i ‘mig’ es mantenen invariables  davant d’un topònim que no porta 
article. Ex.: Tot Europa. Mig Catalunya. 
  
En cas que porti article, ‘tot’ hi concorda, i ‘mig ’ hi és incompatible . Ex.: 
Tota l’Europa mediterrània. La meitat de l’Europa mediterrània. 
 
A més, si el topònim va precedit d’article, és plural i no  està determinat, 
tant ‘tot’ com ‘mig’ es mantenen invariables i fan caure l’article . Ex.: Tot 
Filipines. Mig Xina. 
 
Es fa concordar el numeral cardinal ‘dos’ amb el substant iu  a què es 
refereix. Ex.: Hi ha dues persones interessades. Els numerals ordinals 
sempre són invariables . Ex.: La pàgina u. La pàgina dos. 
 
 
Esmena, si cal, amb les expressions correctes les f rases següents: 
 

1. Tota Roma està col·lapsada a causa de la tempesta. 
 

2. L’exèrcit i la guerrilla colombianes es van enfrontar a prop de Bogotà. 
 

3. Les últimes dades i estadístiques indiquen una tendència a l’alça. 
 

4. El sector manufacturer i de serveis tenen molt de pes als països del nord 
d’Europa. 

 
5. El film presenta un repartiment i una història magnífic. 

 
6. Les persones altes i primes seran seleccionats. 

 
7. Tot Estats Units està de dol a causa de l’atac terrorista a la marató de 

Boston el passat abril. 



 
8. Dos-centes pàgines són suficients per escriure un bon llibre d’assaig. 

 
9. El dia un de cada mes vaig a Montserrat. 

 
10. Mena ha respost a les crítiques i difamacions rebuts sobre la morositat 

de les administracions públiques. 
 

11. La senyera té quatre barres vermelles i cinc de grogues molt vius de 
color.  

 
12. Els nois i les noies adaptades a la situació poden acollir-se a l’ajut 

establert. 
 

13. Tota Praga va viure la marató amb molta emoció, i es va celebrar 
l’esdeveniment esportiu de manera molt pacífica. 

 
14. La millor frase del text la podem trobar a la pàgina dues, on es destaca 

el gran potencial de l’autor per bastir discursos. 
 

15. La primera i tercera preguntes van ser molt impertinents. 
 

16. Els extraordinaris valor i decisió marquen el seu tarannà determinant per 
a la feina que fa. 

 
17. Després de la disculpa històrica i inimaginables, el rei Joan Carles va 

demanar a Rajoy reprendre els seus contactes periòdics.  
 


