
EL SUBJUNTIU 
 
És incorrecte usar el subjuntiu, qual el verb vagi precedit d’un adverbi de dubte 
(‘potser’, ‘possiblement’, etc.) . 
 
Exemples: 
  

No: Potser no arribi a temps. 
 Sí: Potser no arribarà a temps. 
 
 No: Possiblement ho compri demà al supermercat. 
 Sí: Possiblement ho compraré demà al supermercat. 
 
En les oracions compostes condicionals, si el verb de l’oració subordinada 
s’expressa en pretèrit plusquamperfet de subjuntiu (hagués+participi), el de la 
principal ha d’anar en condicional compost (hauria+ participi) , i no pas en el 
mateix temps que la subordinada. 
 
Exemples: 
  

No: Encara que hagués tingut fonoll, no n’hi hagués posat. 
 Sí: Encara que hagués tingut fonoll, no n’hi hauria posat. 
 

No: Si hagués pogut, hi hagués anat abans. 
Sí: Si hagués pogut, hi hauria anat abans. 

 
 
 
Llegeix aquestes frases i corregeix les que siguin incorrectes: 
 
 

1. Li hagués agradat encapçalar la llista de candidats a les eleccions. 
 
2. Potser no sàpiga fer-ho. 

 
3. Encara que li hagués agradat el futbol hauria preferit quedar-se a casa. 

 
4. Possiblement no vingui cap dia durant la setmana que ve. 

 
5. Si els haguessis avisat, segurament haurien vingut. 

 
6. Si ho hagués sabut a temps, hi hagués anat abans que tanquessin. 

 
7. Si Catalunya hagués estat independent, hagués tingut veu pròpia en els 

organismes internacionals. 
 

8. Si haguéssim volgut fer les coses ben fetes, hauríem avisat el tècnic en lloc 
d’intentar arreglar-ho nosaltres. 

 
9. Potser no vulgui anar-hi abans d’assegurar-se’n. 

 
10. Quan es va produir el crim serien les 11h i quan els Mossos d’Esquadra van 

detenir els sospitosos serien les 3h. 
 



11. El manual més complet d’aquesta matèria potser sigui el que es va publicar a 
Londres fa dos anys. 

 
12. No coneix la resposta, però potser la respondrà correctament sense adonar-

se’n. 
 

13. S’hagués pogut enviar si hi hagués hagut més temps. 
 

14. No haurien aconseguit guanyar si haguessin estat sincers. 
 

15. Amb el temps que els havien concedit no haurien pogut aconseguir els diners 
necessaris per dur a terme el projecte. 

 
16. És clar que hi has d’anar: probablement compti amb tu per arreglar-ho tot. 

 
17. Potser es quedin fins tard. 

 
18. Tot i els obstacles de la gravació, possiblement estrenin la pel·lícula ben aviat. 

 
19. No agafen el telèfon, deuen haver marxat. 

 
20. Si hagués sabut que eren tants, no hauria vingut. 

 
21. Prohibiran menjar un cert tipus d’animals, com puguin ser conills, oques o 

ànecs. 
 

22. Vilanova assegura que si el Barça no s’hagués classificat per a la final de la 
Copa del Rei, s’hagués disputat al Bernabéu. 

 
23. "Si Catalunya hagués hagut de confiar en les ajudes i els subsidis, segurament 

avui no existiria". 
 

24. Ramon Bagó: “Si hagués tingut capacitat d'influir hauria aconseguit 30 
adjudicacions i no només 6”. 

 
25. Ercros diu que hagués tingut beneficis si no hagués hagut de destinar quatre 

milions a indemnitzar els acomiadats de Flix. 
 

26. Zapatero va admetre que Espanya hauria patit menys si hagués estalviat més. 
 

27. La biblioteca potser tanqui una hora abans perquè l’acte segurament es faci en 
una de les sales. 

 
28. Francesca Forrellad: "Tot i tenir 81 anys, no hagués pogut publicar la meva 

novel·la si no hagués sabut adaptar-me a les noves tecnologies". 
 

29. Encara que el meteoròleg ha dit que no hi ha previsió de mal temps, demà 
potser plogui a tot el litoral català. 

 
30. Quan es va acabar la sessió, possiblement eren les quatre. 

 
31. No han aconseguit un local en condicions, probablement la funció s'hagi de fer 

al carrer. 
 

32. Aquest any no ho ha tingut fàcil, l’any que ve potser surti elegit com a alcalde. 


