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CLAUS 
 

CONJUNCIONS 
 
1. 
 M'hauries de dir si te n'ha sobrat alguna.(CD) M'ho hauries de dir. 
 Em confessà que havia rebut una injecció de coratge.(CD) M'ho confessa. 
 No et penses que la cosa siga tan fàcil.(CD) No t'ho penses pas. 
 Es queixen que hi assisteix molt poca gent.(CRV) Se'n queixen. 
 Tenia l'obsessió que havia de ser veterinari.(CN) En tenia l'obsessió. 
 No sé si podré atrapar-lo.(CD) No ho sé. 
 Tem que no madurarà bé.(CD) Ho tem. 
 Ens exposem que faça un ruixat i ens deixe ben molls.(CRV) Ens hi exposem. 
 No es recordava que havia d'ingressar els diners.(CRV) No se'n recordava. 
 Té interés que el seu fill estudie música.(CN) Hi té interés. 
 
2. 

El tren eixirà a les cinc de Barcelona i arribarà a les deu a 
Saragossa.(Copulativa: enllaça dues oracions sense aportar-hi cap valor 
especial) 

  
 Es va aturar davant mateix de la casa però/tanmateix no va gosar entrar-hi. 

(Adversativa: la segona oració esmena allò que es podria deduir  de la 
primera) 

  
 De vegades somniava un canvi de fortuna però/no obstant això/tanmateix no 

feia res per aconseguir-lo. (Adversativa: enllaça dues oracions oposades; la 
segona esmena la primera). 

  
 No cal que escures ni que neteges. (Copulativa: enllaça dues oracions sense 

aportar-hi cap valor especial). 
  
 Podeu llegir una novel·la o/o bé una antologia de contes, el que vulgueu. 

(Disjuntiva: enllaça dues oracions indicant incompátibilitat o elecció obligada 
entre elles) 

  
 No era de vidre, sinó de plàstic. (Adversativa: enllaça dues oracions oposades; 

la segona, amb el verb elidit, esmena la primera). 
  
 De cap manera no el podia perjudicar, sinó/ tanmateix allò va donar-li més 

popularitat de la que tenia. (Adversativa: ídem). 
  

Ja porteu tres partits perduts, per tant/doncs heu d'entrenar més. (Consecutiva: 
enllaça dues oracions; la segona és la conseqüència o una deducció de la 
primera). 
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 Vine aquest vespre o telefona'ns des de casa. 
 El Robert treballa de dia i estudia de nit. 

La rentadora no funciona i se'ns ha espatllat el televisor. 
No em barallaré amb tu ni et retrauré res. 
 Vens o et quedes? 

 No escriu gens bé ni parla correctament. 
 Anirem al cine o farem un tomb pel moll. 

 
4. 
 
Per molt que / encara que / malgrat que hages anat a París, no pots conéixer 

com són els francesos. (concessiva) 
No se n'anava al llit perquè / ja que no tenia son. (causal) 
M'esforcaré tan com puga perquè / a fi que / per tal que guanyes les eleccions. 

(final) 
Com que / ja que ens ha tocat la rifa, podríem celebrar-lo. (causal) 
Et deixe això ací perquè / a fi que / per tal que t'ho emportes a casa. (final) 
Encara que / malgrat que no hi va anar tothom, la sala era plena de gom a gom. 
 (concessiva) 

 
5.  

a. No vaig anar a treballar doncs no em trobava bé. 

Incorrecta. No vaig anar a treballar perquè no em trobava bé. 

b. Vols venir al cine? Doncs afanya't. 

Correcta. 

c. No vam fer l'excursió doncs estava plovent. 

Incorrecta. No vam fer l'excursió perquè estava plovent. 

d. No hem fet la travessia doncs teníem por de perdre'ns. 

Incorrecta. No hem fet la tavessia ja que teníem por de perdre'ns. 

e. No tens fam? Doncs, no sopes. 

Correcta. 

f. No vages al quiosc massa d'hora, doncs el trobaràs tancat. 
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Incorrecta. No vages al quiosc massa d'hora, ja que el trobaràs tancat. 

g. Convé que li demanes explicacions, doncs el seu comportament no és normal. 

Incorrecta. Convé que li demanes explicacions perquè el seu comportament 
no és normal. 

h. Estàs cansada, doncs seu i descansa. 

Correcta. 
 
 

6.  
Possibles solucions: 

a. Si/ en cas que tu li ho encarregues, ell t'ho portarà. 

b. Encara arribaràs a temps si corres un poc més. 

c. Aniràs de viatge de final de carrera a condició que/ posat que/ sempre que/ si/ 
en cas que aproves el curs. 

d. Li donarem el regal sempre que/ a condició que/ posat que/ en cas que vinga 
a recollir-lo l'interessat. 

e. Et portaré l'ordinador a casa; en cas que / posat que no t'interesse, me'l tornes. 

f. Posat que/ en cas que/ si naufragares, què faries? 

g. Tindrem prou menjar per a tots, fora que/ llevat que vinguen també els teus 
cosins. 

h. L'avió s'enlairarà segons quin siga el pronòstic del temps. 

i. Tindrem èxit només que/ sols que/ sempre que ens ajudes una mica. 

j. Us donaran el permís només que/ sols que el demaneu. 

k. N'hi haurà prou amb que ho diga el cap del servei. 

l. Els acceptaran sempre que/ a condició que/ posat que/ si/ en cas que s'hi 
matriculen dins del termini establert. 

 


