
12.Completa amb  el PRETÈRIT PLUSQUAMPERFET DE 
SUBJUNTIU del verb del parèntesi: 
“[Tot açò no_____________(passar) si Tomàs i família ____________ 
(anar) al cine, com feien els dijous. Asseguts a les files de darrere, Ramonet els 
________________(repartir) el sopar: truita de creïlles,mitja ceba i una 
cervesa El Turia. ________________(sopar) amb rapidesa a fi de no perdre 
detall de la pel.lícula, fóra quina fóra.Tomàs es _____________(fregar) les 
mans amb fruïció exclamant la frase que quasi sempre deia arrepapat a la 
butaca d'un cine: “Açò és Hollywood!” El senyor Paco, l'acomodador, 
_____________(apagar) els llums i la musiqueta tradicional del NO-DO 
_____________(envair) la sala.Ben segur que el reportatge 
_______________(mostrar) una de les múltiples inauguracions del Caudillo. 
Si ________________(veure), per exemple, un documental on aparegués un 
bisbe beneint una màquina de tren nova de trinca i tan bon punt  
_______________(acabar) la cerimònia religiosa, l'artefacte de RENFE s’ 
_______________(posar en marxa) amb les autoritats i el bisbe a dalt, ningú 
________________(evitar) que  Tomàs, mogut pel seu 
antifranquisme________________(taral.lejar) en veu alta una cosa així 
com… 
-Se va el caimán, se va el caimán... 
Tothom _______________(esclafir) a riure. Fins i tot l'avi no 
____________(poder) evitar-ho. 
El senyor Paco, amb resignació, però realment emprenyat, 
s_________________(dirigir) a Tomàs per repetir-li les paraules de sempre: 
-Lo teu no té remei ”  
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ELS TEMPS COMPOSTOS 
 

Els temps compostos es formen, com en castellà, amb un temps simple del verb 
HAVER, seguit del participi del verb que conjuguem. 
 

Pretèrit Plusquamperfet de Subjuntiu 
Acció possible, però que no s’ha produït 

 
  haguera 

hagueres 
haguera 
haguérem 
haguéreu 
hagueren 

 
 

+ 

 
-at 
-ut 
-it 

  

 
 

 
Molts verbs de la 2a conjugació (els acabats en –ER o –RE) tenen participis irregulars: 
 

verb Si fóra 
 regular  
seria… 

La forma 
correcta 

és 

 
 
 



conéixer * coneixut conegut  
voler *volut volgut Completa amb el Perfet Ind del verb del parèntesi: 

-ndre 
encendre 
suspendre 
pondre 
entendre 
defendre 
estendre 
ofendre 
prendre 
fondre 

(…) 

*…ut 
*encenut 
*suspenut 

*ponut 
*entenut 
*defenut 
*estenut 
*ofenut 
*prenut 
*fonut 
 

…és 
encés 
suspés 
post 
entés 
defés 
estés 
ofés 
pres 
fos 
 

1.Si jo fóra conservador,___________en 
contra(votar)  
2.Jo hauria viscut  en aquell carrer, si ____________ 
pagar el lloguer(poder) 
 
4.Nosaltres_________________el tren, però no 
vam trobar bitllet(agafar) 
5.L’assistenta ja ______________el treball, si no 
l’haguésseu distret(fer) 
6.El tren ______________un poc abans, si no hi 
haguera hagut aquelles obres(eixir) 
7.Nosaltres no l’_________________mai, si no fóra 
fill del president(creure) 
8.Vosaltres____________tota la roba en el mercat, si 
no haguera plogut tant(vendre) 
9.Els xics teus ____________més de pressa, si 
hagueren pres més vitamines(créixer) 
10.Jo________________molt per ella, si no fos una 
persona valenta i decidida(témer) 
11.El teu equip___________l’equip rival si haguera 
jugat millor(batre) 
12.Si ell haguera sentit 
l’acudit__________molt(riure) 
13.La ràdio _____________la notícia, si no li 
hagueren prohibit donar-la(emetre) 
14.Ells no t’_______________, si no hagueres sigut 
tan maleducat.(ofendre) 
15.El tribunal l’________________si hagueren 
trobat proves de la seua innocència(absoldre) 
16.Ell  ____________, si hagués sentit la 
trucada(obrir) 
17.¿Tu no li ho_______________,si ho haguesses 
sabut,veritat?(permetre) 
18.Ells no _____________gens d’èxit,si no els 
haguera contractar aquell empresari(tenir) 
19.Ell__________________sempre feliç, si no 
s’hagués ficat en problemes(ser) 
20.Ella no______________el rumor, si no estiguera 
ressentida(difondre) 
21.Vosaltres ____________les mates si haguésseu 
estudiar alguna horeta més?(suspendre) 
22.Pep no____________la seua paraula, si no 
l’haguera obligat ella(complir) 
23.Ell no _____________en la marató si no s’hagués 
trobat en forma(córrer) 
24.El jutge no______________la pregunta,si no fóra 
pertinent(admetre) 
25.La gallina____________molts ous, si no estiguera 
tan estressada(pondre) 
26.Jordi no_________________el cap per la 
finestra, si haguera pensat el perill que corria(traure) 

 
 

-metre 
emetre 
prometre 
sotmetre 
permetre 
admetre 

(…) 

*…ut 
*emetut 
*prometut 
*sotmetut 
*permetut 
*admetut 
 

mes 
emés 
promés 
sotmés 
permés 
admés 

obrir *obrit obert 
riure *riut rigut(o rist) 
créixer *creixut crescut 
nàixer *naixut nascut 
fer *feut fet 
creure *creuut cregut 
córrer *corrut corregut 
veure *veuut vist 
dir dit dit 
viure *viuut viscut 
tenir *tenit tingut 
beure *beuut begut 
absoldre *absolut absolt 
venir *venit vingut 
seure *seut segut 
asseure *asseut assegut 
traure *trauut tret 
poder *podut pogut 
morir *morit mort 
escriure *escriuut escrit 
Ser *sut estat 

(o sigut) 
coure *couut cogut 
omplir *omplit Omplit 

(o omplert) 
 

complir *complit complit(o 
complert) 



 
 

 
 
 
 

 
 

 


