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Unitat 1. Les vocals 

1 Vocalisme àton 

En síl·laba àtona (no accentuada) la e sol pronunciar-se sempre tancada, com en mare, però hi 
ha contextos en què la pronunciem a, com ara en les paraules entendre, escoltar, etc. Però hem 
d’anar molt alerta a l’hora d’escriure, ja que podem referir-nos a conceptes totalment diferents 
segons escriguem a o e. Fixeu-vos en les frases següents: 

He emprat (‘utilitzar, gastar’) molt de paper per a fer això 
He amprat (‘demanar prestat’) diners a mon pare 

Com veiem, encara que les dues paraules es pronuncien exactament igual en la llengua 
col·loquial, s’escriuen de manera diferent. El mateix passa en la frase següent: 

Em fa l’efecte que no li tens massa afecte.

Aquest fenomen passa sobretot a començament de paraula, i especialment en els grups es-, em-, 
en-, encara que també pot passar dins del mot. 

A més d’anar alerta amb les paraules que contenen vocals diferents de les que contenen els 
mots corresponents castellans perquè la influència d’aquesta llengua fa que s’hi 
produïsquen interferències. Per evitar-ho, fixeu-vos en els termes següents: 

Mots amb i
Ciment, infermeria, contenidor, línia, contemporani, desimbolt, nucli, ordinador, eclipsi, 
sobirania, ambigüitat, antiguitat, declivi, diabetis, làctia, penis, Tunis. 

Mots amb a/e
Ambaixada, avaria, estendard, rancor, arravatar, esternudar, resplendor, assassí, efeminat, 
javelina, revenja, assemblea, encertar, malenconia, sanefa, avaluar, enyorar, meravella, sergent, 
avantatjar, ràfega, llanterna, vernís, afaitar, extraversió, maragda, picaporta, Sardenya, Empar 
(emparar), eruga, ferm, gelea, honestedat, litre, metre1, monestir, santedat, seguretat. 

1 Alerta perquè no és el mateix metre (‘unitat de longitud’) que metro (‘mitjà de transport’).  
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Mots amb o
Atordir, avorrir-se, brúixola, capítol, cartolina, cobrir, complir, conservadorisme, cònsol, 
embotir, escopir, escrúpol, governatiu, joglar, joventut, ploma, podrir, polir, polvoritzar, 
ressorgir, rètol (retolador), rigorós, robí, roí, Romania, sofrir, sorgir, títol, tomba, torbar, torró, 
triomf, aixovar, assortir, bordell, Bordeus, Borriana, botifarra, calorós, colobra, corba, croada, 
escàndol, estoig, estrafolari, fonament, Hongria, hongarés, joguet, pols (polsar), rostir, sospir, 
tamboret, temorós. 

Mots amb u
Ateneu, ateu, bufetada, butlletí, cacau, cautxú, correu, fetus, focus, fòrum, globus, muntanya, 
muntar, museu, porus, ritu, sèrum, subornar, sufocar, supèrbia, suportar, tipus, tramuntana, 
trofeu, turment. 

Tot i que, en general, els derivats d’aquestes paraules presenten la mateixa divergència 
vocàlica, hi ha uns quants mots cultes que deriven directament del llatí i que no presenten 
diferències amb el castellà (pseudoderivats), com ara:  

Mot primitiu Pseudoderivat 

boca
capítol

corb, corba 
doble
home 

jove, joventut 
món 

nodrir
títol

bucal
capitular

curvatura, curvilini 
duplicar

humà, humanisme 
juvenil

mundà, mundial 
nutrició
titular

Exercicis

1 Ompliu els buits de les paraules següents amb a o e, segons pertoque: 

 eixugar   __riçó   __spàrrec  __sparadrap 

 anterior   __lefant  __nxova  __stendre 

 __strany  __ntendre  __spill   __lé 

 __tendre  __xcursió  __scola   __ixamplar 

 __stirar   __scala   __ram   __scaldar 

 s__ncer   __ncàrrec  __nveja   __studiar 

 __ncendre  cal__ndari  __xcusa  __ntropessar 

 __ixam   __ncisam  __stúcia  __stablir 

 __mbenar  __mbastar  __nraonar  __ntena 

 __storeta  __ncantat  __ixeta   __lement 

 __mbalar  __mpalmar  __mbició  __spolsar 
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2 Ompliu els buits amb una paraula de la mateixa família lèxica que les que encapçalen 
cadascuna de les frases següents: 

a) AVANTATJAR: Aquest descobriment representa un gran ____________ per a la ciència. 

b) ENCERT: No sé si sabràs _______________l’endevinalla. 

c) EBENISTA: Vaig encomanar un moble en l’________________ del cantó. 

d) ENYORANÇA: Tu ______________ molt el teu fill des que se n’ha anat a la mili. 

e) ASSAIG: Cal ______________ molt per a ser un bon músic. 

f) AMBAIXADA: Demà l’____________ d’Alemanya farà una recepció. 

g) ASSASSINAR: En eixa novel·la no saps qui és l’______________ fins a l’última plana. 

h) ASSEMBLEARI: En l’_____________ d’ahir, els ferroviaris decidiren fer vaga. 

i) AVORRIR: Quin _____________! Aquesta reunió s’està fent massa llarga.

3 Ompliu els buits de les frases següents amb la vocal adequada: 

a) L’___mbaixador del Perú encara no ha arribat. 

b) L’ass___ssinat del primer ministre va commoure el país. 

c) Cal fer una ____valuació dels resultats. 

d) El d___vanter centre va marcar dos gols. 

e) El teu germà és r___ncorós? 

f) El fuster env___rnissarà avui l’armari. 

g) Quants tr___balladors té aquesta ___mpresa? 

h) Quin dia tan m___rav___llós. 

i) Amb la d___stral va fer ___stelles per ___ncendre foc. 

4 Escriviu e, i o ei en els espais buits de les frases següents: 

JAUME: Netejant el d__pòsit m’he fet mal al g__noll. 

EMPAR: Però a qui se li ocorre netejar el d__pòsit en ple mes de g__ner amb el fred que fa! 

JAUME: Mira, d__xa’m tranquil, que ja tinc prou amb el mal, i encara volia anar a tapar la 
p__scina.

EMPAR: Passa al m__njador, que estic fregant ací. 

JAUME: I si avises el metge! És que estic una miqueta n__rviós. 

EMPAR: Que poc __sperit que tens! De no res t’espantes. 

JAUME: Dona, no digues això!, que el dia que em feia mal la g__niva ja veus què va passar. 

EMPAR: Però allò era diferent. Feia més de s__xanta dies que et qu__xaves de la g__niva i del 
qu__xal. 

JAUME: Sí, però tu tampoc volies avisar el metge. 

EMPAR: Com que estic tan escarmentada! 

JAUME: No sé per què. 
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EMPAR: Perquè no passa setmana que no tingues alguna malaltia! I cinc de cada s__s vegades 
resulten ser romanços de malfaener. 

5 Ompliu els buits amb o, au o ua, segons convinga: 

a) Hauràs d’__brir la porta perquè ací dins fa molta __lor. 
b) Si no vols __fegar-te, posa’t el flotador. 
c) Amb llet de cabra i una figa verda es fa una q__llada excel·lent. 
d) Els pollastres r__stits han d’estar ben d__rats. 
e) Per causa de la infecció vaig haver d’estar en q__rantena. 
f) Fa una calor que __fega. 
g) __lora bé el peix, no siga cosa que estiga pudent.
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Unitat 2. Les consonants 

1 Les oclusives finals 

El nostre sistema fonètic té bastants sons consonàntics a final de mot (i de síl·laba). A 
continuació ens fixarem en els mots que acaben en un so oclusiu: p, t, k (sap, tot, sac) i en les 
lletres que els poden representar: p / b (sap, club); t / d (tot, fred); c / g (sac, mag).

Un fenomen consonàntic típic en valencià és l’ensordiment de les consonants oclusives sonores 
a final de paraula. Podeu recordar aquestes consonants a partir de les paraules bodega i petaca.

¿Com podem saber que paraules com ara llop, polp, paret, inèdit, amic o únic s’han d’escriure 
amb p, t o c, mentre que d’altres com calb, àrab, insípid, verd, llarg o alberg s’escriuen amb b,
d o g? A més de l’ajuda que ens hi pot proporcionar tant el diccionari com la memòria visual, hi 
ha la següent regla general: 

1 Després de vocal o de diftong tònic escrivim p, t o c. Ex.: cap, sentit, gemec.

Excepcions

a) Els sufixos –itud i –etud. Ex.: solitud, actitud, inquietud.

b) La terminació culta –gog. Ex.: pedagog, demagog.

c) Les paraules adob, aljub, tub, cub, club; fred, fluid, sud, Alfred, David, Bagdad;
espàrrec, préssec, càrrec, reg1, estrateg, zig-zag, buldog.

2 Després de vocal àtona o de consonant, escrivim p, t, c o b, d, g segons facen els 
derivats. Ex.: polp > polpet, sort > sortejar, mèdic > medicament, superb > supèrbia,
perd > perdia, amarg > amarga.

Excepcions

a) La primera persona del singular del present d’indicatiu d’alguns verbs acabats en –
nc: tinc, entenc, vinc, estenc, aprenc, etc.

b) Les paraules ànec, aràbic, càrrec, encàrrec, espàrrec, fàstic, mànec, feréstec.

1 No heu de confondre reg ‘acció de fornir aigua a les terres’ amb rec ‘canal de regatge’. 
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Exercicis

1 Escriviu p o b segons convinga: 

destor__  alju__  dissa__te  ver__ 

cal__   ado__  a__domen  àra__ 

du__te   Cari__  glo__   ser__ 

jo re__   so__te  llo__   col__ 

2 Escriviu t o d segons convinga: 

acudi__   se__   nor__  absur__ 

quietu__  ga__   su__  ver__

institu__  paràsi__  èxi__  exactitu__

àri__   mèri__   pare__  a__zar

3 Escriviu c o g segons convinga: 

càsti__   ma__   diàle__  amar__ 

fàsti__   àne__   alber__  ple__ 

emboli__  espàrre__  besu__  pa__te 

fra__ment  pròle__   nàufra_  màne__ 

4 Escriviu la paraula primitiva dels derivats següents: 

1 esparreguera: ________________  6 rapidesa: ___________________ 

2 amargant: ___________________  7 tuberia: ____________________ 

3 castigar: ____________________  8 sordesa: ____________________ 

4 covardia: ____________________  9 transitar: ___________________ 

5 absurditat: ___________________  10 adobament: ________________ 

5 Completeu les frases següents amb les grafies corresponents: 

1 Tu no sa__s encara com funciona aquest clu__. 

2 Aquesta rece__ta gre__a té moltes virtu__s. 

3 Tot això és susce__tible de ser revisa__ pel sociòle__. 

4 Tan llesta com és i no po__ continuar estudian__. 

5 És un a__leta que ha aconseguit molts rècor__s. 

6 Jo pren__ la ca__çalera d’aquest periòdic com a model. 

7 Ha sigut un llam__ molt ràpi__, ha durat el tem__s d’un pessi__. 

8 Han trenca__ el tra__tat de pau contra tot pronòsti__. 

9 Els casos que porta el teu advoca__ són sempre polèmi__s. 
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10 El coe__ ha caigu__ damun__ del ga__ moribun__. 

11 Tin__ dolor a l’a__domen i a l’estóma__. Serà una __neumònia? 

6 Completeu els buits del text següent amb les consonants oclusives que calguen: 

Jo no enten__ per què ell no se’n fa càrre__. Potser ja és massa tar__, potser la meua actitu__ 

l’ha desconcerta__. Jo apren__ amb lentitu__, però tinc se__ de coses noves i per això pren__ 

tot allò que la vida m’ofereix. Ell sa__ que l’admiració que re__ de mi li la done amb quietu__, 

sense fer grans escarafalls. Tanmateix recone__ que el nostre amor ja no és sòli__ sinó àci__.  

Ell és cada vegada més cal__ i més esquer__. La seua a__sència a__surda m’ompli de solitu__ i 

em fa difícil su__sistir. Ja no tinc salu__ i el fre__ s’apodera del meu ànim covar__. 
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8 A la ta__erna hi ha__ia una re__etla que feia goig __eure. 

9 Posa’m una __ena a la cama. 

3 Escriviu b o v:

A dins de la classe m’ho passe __é. Però, en general, és a__orrit: pensar que he de repetir les 
mateixes coses a di__ersos cursos, i que ho he de tornar a fer l’any que __e i l’altre i…! 
M’agradaria que em ju__ilaren, deixar de __eure l’institut. Deixar de sentir parlar de triennis i 
de notificacions; deixar de discutir si s’ha de portar control escrit de les a__aluacions, de les 
pro__es de… 

Si la Lídia tro__ara faena, jo faria nocturn. Potser el ni__ell és més __aix; potser em faria 
tremolar la fatiga d’homes i dones que __énen corrents de la faena. Però m’estaria a casa. Amb 
la Marta. Si la Lídia tre__allara ho tindríem clar: ella s’hi estaria al __espre i jo el dia. M’és 
igual ha__er de netejar i ha__er de fer el dinar jo. 

 Isabel Clara Simó 

  T’estimo Marta

3 Les grafies j, g, tj, tg 

Les consonants j i g, encara que en alguns parlars es pronuncien fricatives, en valencià 
estàndard es fan africades, és a dir, es pronuncien igual que els grups tg i tj. Però només hi ha un 
cas en què podem dubtar a l’hora de pronunciar una o l’altra: en posició intervocàlica, en la qual 
podem escriure la consonant simple (passejar) o la doble (assetjar). Hi ha algunes normes, però 
cal també molta memòria visual. Com a últim recurs, sempre recomanem la consulta del 
diccionari.

3.1 J/G 

1 En valencià, la j en contacte amb les vocals a, o i u, i la g en contacte amb les vocals e i i
tenen un so semblant al de la j anglesa (John) o al de la g italiana (giro).

2 Davant les vocals a, o, u la g sona com en castellà: gana, gorra, guanyar.

Per a escriure correctament la j i la g només cal tenir en compte la norma següent: 

REGLA PRÀCTICA 
La j s’escriu davant les vocals a, o, u: jaqueta, menjar, passejar, penjat, jardí, jove, penjoll, 
justícia, jugar, etc. 

La g s’escriu davant les vocals e, i: gel, mengem, gener, àngel, agència, girar, girafa, àgil, 
enginyer, etc.
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Excepcions

Per raons etimològiques, s’escriu j davant de e en els casos següents:  

a) En els mots jerarquia, jeroglífic, jersei, Jesús, Jeroni, Jehovà, Jeremies, Jericó, 
Jerusalem, majestat i derivats. 

b) En els grups -jecc i -ject: objecció, injecció, objecte, subjecte, adjectiu, projecte.

c) En l’imperfet d’indicatiu del verb jaure o jeure: jeia, jeies, jeia, jéiem, jéieu, jeien.

3.2 TJ/TG 

Els dígrafs tj i tg només poden aparéixer entre vocals. Per tant, és útil recordar la norma pràctica 
següent:

S’escriu amb tg el sufix -atge, però els mots derivats, evidentment, s’han d’escriure amb tj si 
van davant de les vocals a, o, u: avantatge (però avantatjar), coratge, formatge, paisatge,
viatge, missatge.

Excepció: imaginar, però imatge.

S’escriu amb tg la terminació -etge: fetge, heretge, metge, setge, etc. També s’escriuen amb tg
les paraules acabades en -otge (ferotge, rellotge) i -utge (jutge). Els derivats van amb tg o tj
segons les vocals que acompanyen. 

S’escriuen amb tj els verbs següents: allotjar, desitjar, enutjar, jutjar, petjar, rebutjar, trepitjar 
i viatjar.

També porten tj els noms i els adjectius següents: lletja, corretja, llotja, mitja, mitjà, natja,
petja, platja, politja i pitjor.

REGLA PRÀCTICA 
La tj només pot anar entre vocals i davant a, o, u: mitja, desitjar, coratjós, etc.

La tg només pot anar entre vocals i davant e, i: avantatge, massatgista, etc.

RECORDEU
A l’hora de conjugar aquests verbs es produeixen canvis ortogràfics: jo viatge, però ella viatja.
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Exercicis

1 Ompliu els espais buits de les paraules següents amb j, g, tj o tg:

1 __irafa  7 ob__ecte  13 passe__ar  19 ima__e 

2 pla__es  8 __uliol  14 pro__ectar  20 missa__e 

3 __ermà  9 via__e  15 __ulivert  21 in__ecció 

4 __ove  10 ob__ectiu  16 en__inyer  22 corre__ir 

5 pu__ol  11 pi__ama  17 fre__ir  23 __espa 

6 __ardí  12 __imnàs  18 __eroglífic  24 avanta__e 

2 Canvieu el nombre de les paraules següents: 

1 platja:   5 monja:  

2 pluja   6 granja:  

3 lletja:   7 taronja: 

4 boja:   8 enveja: 

3 Ompliu els espais buits d’aquestes frases amb j, g, tj o tg:

1 L’ob__ectiu d’aquest pro__ecte és saber la mi___ana d’edat de la ___ent que ve al 
___imnàs. 

2 ___esús, ___eremies i ___osué són tres noms molt freqüents entre els ___ueus. 

3 Esbrinar què desi___a una persona bo___a és com resoldre un ___eroglífic. 

4 Si volem fer el via___e durant el mes de ___ener, cal que comencem ___a a preparar el 
tra___ecte.

5 Quan el meu __ermà ma__or s’enu___a per alguna cosa, és pi___or que un salva___e. 

6 __eroni es va fer ob__ector i ara a__uda a l’a__untament en tasques de nete__a. 

7 La __enerositat del pro__ecte industrial va __enerar un __ir en els pressupostos anuals.

8 L’any passat es va extin__ir l’últim gat salva__e. 

9 Els mi__ans de comunicació donen les notícies a mi__es. 

10 L’ordinador que m’he comprat és pi__or del que em pensava. 

11 Vam assistir ahir a l’homena__e a __esús, el mestre del nostre col·le__i, per la seua 
__ubilació.

12 És important un bon aprenenta__e de la llengua. 

13 Al __ardí hi ha un cartell que diu: “No trepi__eu la __espa”. 

14 El meu amic __eroni no es podia ima__inar els avanta__es de la informàtica. 

15 El __u__e d’instrucció va rebu__ar el recurs a la sentència. 

16 Sempre deixava la __aqueta al primer presta__e de la presta__eria. 

17 L’ora__e va fer que buscàrem refu__i i ens allo__àrem en un hotel. 
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18 La bur__esia és un estrat social els membres del qual tenen el capital industrial i 
financer.

19 Els passe__os en barca li van provocar uns forts mare__os. 

20 Avui és dijous i només tenim compana__e. 

21 Consultaré en l’a__enda i a__ilitarem els tràmits. 

22 Aquesta setmana hem d’anar al massa__ista. 

23 Cal pu__ar al Pui__ el darrer diumen__e d’octubre. 

24 La busca del rello__e no marca encara les quatre. 

25 Cal tenir molt de cora__e per a separar-se del còn__u__e. 

26 Desi__ava que la plu__a no caiguera durant la mi__a hora de via__e. 

4 Les grafies x, ix, tx, ig 

1) X / TX / IG. So: panxa, xulla (com el castellà chaleco).

X

- a principi de paraula: xocolate, xulla. Excepcions: Txaikovski, República Txeca

txec, txapela...

- darrere de consonant: perxa, planxa.

TX

- entre vocals: cotxe, fitxa, fletxa.

Posició final: X – TX – IG 

- després de consonant posem X: Elx, Barx.

- després de vocal posem: TX si els derivats s’escriuen amb TX: despatx (despatxar)

IG si els derivats s’escriuen amb G, J, TG, TJ: desig (desitjar), 

bateig (batejar).
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2) X / IX. So: Xixona, caixa (com l’anglés she o el francés château, chéri).

X

- a principi de paraula: Xàtiva, xifra

- després de diftong: rauxa, disbauxa.

IX

- entre vocals: caixa

- a fi de mot: peix, guix.

Exercicis

1 Ompliu els buits de les paraules següents amb la grafia que corresponga: 

1 pun___ar  6 pan__a 11 __ic   16 esto__ 

2 __oriço   7 mare__ 12 or__ata  17 passe__ 

3 __iulet   8 escabe__ 13 __eca  18 mi__ 

4 desi__   9 despa__ 14 esqui__  19 cartu__ 

5 mar__ar  10 co__e 15 ma__  20 rebu__ 

2 Completeu aquestes paraules amb tx / ig segons convinga i feu-ne un derivat: 

1 assa__ :  _____________  5 estiue__: ______________  

2 capri__:   _____________  6 lle__: _________________  

3 bombarde__:  _____________  7 empa__: _______________  

4 ro__:   _______________  8 bo__: _________________  

3 Ompliu els buits del text següent amb la grafia escaient: 

1 __avier es que__ava molt perquè li feien mal els que__als i la pan__a. 

2 He de__at els dibu__os dels __iquets al cala__ de la taula del despa__ que hi ha al 
costat del fi__er. 

3 De menú avui tenim __ampinyons amb be__amel; de segon podem triar entre pe__ en 
escabe__ o cu__a de corder, i de postres madu__es amb nata o __ocolate. La casa els 
convida a una copeta de __ampany o __erés. 

4 Enmi__ de l’assa__, després de fer com si em pun__ara amb una __eringa, va__ sentir 
que se m’aflu__aven les cames; després, una mena de mare__, el món va desaparé__er 
de la meua vista i em va__ desmaiar. 
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5 La ela geminada (l·l) 

Tenen aquest so un grup de paraules en català. Com que moltes vegades no es pronuncien 
correctament, per recordar-les cal memoritzar-les i, en cas de dubte, consultar el diccionari. 

RECORDEU
S’escriuen amb l·l geminada moltes paraules que: 
a) Comencen per: 

al·l-: al·leluia, al·lèrgia, al·licient, al·lucinació...

col·l-: col·laborar, col·lecció, col·lega, col·legi, col·locar...

il·l-: il·legal, il·legible, il·lusió, il·legítim, il·lògic...

gal·l-: gàl·lic, gal·lés...

mil·l-: mil·lèsim, mil·lenari... (però milió, miler)

sil·l-: síl·laba, sil·logisme...

b) Acaben en: 
-el·la: novel·la, aquarel·la, caravel·la, parcel·la...

-il·la: clorofil·la, goril·la, til·la, tranquil·la...

-il·lar: oscil·lar, vacil·lar, destil·lar...

c) I les paraules: 
bèl·lic excel·lent sol·licitar  intel·ligent 
cal·ligrafia síl·laba pel·lícula  rebel·lió...

No duen l·l:

celebrar, alegria, miler, milió, revelar, selecció, solució, elegir, elaboració,
alé, colar...
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Exercicis

1 Ompliu els buits de les paraules següents amb l o l·l:

1 co___egi   6 a___egria   11 parau___a 

2 re___ació   7 ce___ebrar   12 i___ògic 

3 pupi___a   8 ti___a   13 tranqui___a 

4 aquare___a   9 ita___ià   14 de___egat 

5 pe___ícula   10 exce___ent   15 i___uminació 

2 Completeu els espais buits de les frases amb l o l·l:

1 La parau___a penici___ina té cinc sí___abes. 

2 La pe___ícula explica la vida d’un co___eccionista d’i___usions. 

3 Vaig anar al bar per prendre una ti___a tranqui___ament. 

4 El de___egat de camp va ce___ebrar la victòria de la se___ecció ita___iana. 

5 Aquest e___ectricista ha co___aborat en la i___uminació de la sa___a. 

6 És i___ícit que t’expulsen del co___egi per culpa de la teua ca___igrafia.

3 Ompliu els buits següents amb les grafies corresponents (l, l·l, ll):

1 Són festes: han i__uminat tots els carrers. 

2 Heu de subrat__ar tots els dubtes que tingueu de la __içó. 

3 Enguany és la festa del bimi__enari de la ciutat d’Elx. 

4 Ha a__egat tenir la varice__a per a no anar al concert de la violonce__ista. 

5 La ti__a és una infusió molt tranqui__itzant. 

6 El nostre co__ega ha co__idit amb un senyal de trànsit. 

7 Estem en desacord amb les idees dels mi__itars de la co__ònia d’aviació. 

8 Us heu matriculat en el co__oqui de biologia que faran a l’hivern? 

9 L’a__egorisme és un mètode a__egòric d’interpretar principalment la Bíblia. 

10 No tinc cap so__ució per al problema: han anu__at la matricu__ació. 

11 M’agrada molt la mortade__a que heu comprat. 

12 Era __ògic que prompte feren la circumva__ació de la vi__a. 

13 És una aquare__a exce__ent. 

14 Els vio__ins antics són uns instruments molt so__icitats pels co__eccionistes. 

15 La vostra acció ha estat __egítima. Us heu sentit a__udits? 

16 Per una mi__èsima de segon va perdre tote les seues i__usions. 

17 La humitat ha rove__at el meta__ de la ca__efacció. 
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4. Completeu amb l, l·l, ll segons convinga: 

gori__a  ampu__ós aixe__a  sí__aba  ti__a  cè__ula 

insta__ar ane__  parce__a se__ecció mi__er  pa__a 

bè__ic  inte__igent a__èrgia pa__idesa osci__ar nu__a 

ampo__a so__icitud rebe__ió re__ació co__om mi__ió 

cò__era  angu__a nove__a crista__í vaci__ar a__icient 

mi__ímetre A__à  cance__ar aquare__a medu__a satè__it 

i__egal  co__ocar co__aborar i__ús  libè__ula a__egar 

6 Les nasals: m, n, ny 

Les grafies m, n i ny no solen presentar dificultat a l’hora d’escriure-les, però cal recordar les 
regles següents: 

Escrivim m davant de Excepcions

B combat, embotit, simbolisme

P company, simposi, simpàtic

M commoure, commoció, commutar Paraules compostes: tanmateix, enmig,
granment

F amfibi, amfiteatre, àmfora,
circumferència, èmfasi

En els prefixos: 

con-: confessor, conferència, confiança

in-: infàmia, infern, infondre

en-: enfilar, enfront

Escrivim n davant de Excepcions

V envoltar, convocatòria, conveni circumval·lació, triumvirat, tramvia

N ennuvolar, connectar, Anna somni

RECORDEU
Hi ha paraules que s’escriuen amb m: somriure, premsa, empremta, impremta...

Hi ha paraules que tenen el grup –mpt–: assumpte, atemptar, compte, símptoma,
prompte, temptació...

Algunes paraules poden causar confusió per la seua semblança fonètica, com ara: 

Conte: narració breu 

Comte, comtessa: títol nobiliari 

Compte: acció de calcular i les expressions anar amb compte i comptar amb 
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Exercicis

1 Ompliu els espais buits amb les paraules conte, comte i compte:

1 Ja he perdut el __________ dels diners que m’he gastat en aquest viatge. 

2 Si vas amb bicicleta per la carretera vés amb __________ amb els cotxes. 

3 El __________ de Cocentaina viu a València. 

4 Com pot ser que no conegues el __________ de La Ventafocs? 

5 Estic pensant a obrir un nou __________ corrent. 

6 He acabat de llegir un recull de __________ de Mercè Rodoreda. 

2 Completeu els espais buits de les frases següents amb les grafies m, n, ny o mpt, o amb 
les geminades mm, mn o nn:

1 Al nou bar del xa___frà de ma casa, el jove ca___brer es va fer un e___bolic i___mens: 
ens va servir un gran plat d’e___botit i tomaca amb oli en co___te d’unes torrades amb 
co___fitura de pi___a. 

2 He ense___at a la meua amiga A___a a fer gelat de casta___a i ca___ella. 

3 He llegit en la pre___sa que l’ate___at de la set___ana passada del tra___via 
co___ocionà el maquinista. 

4 Lluís és l’e___veja de la classe: és un alu___e i___illorable. En ca___vi, el seu germà 
menut no estudia gens: només li agrada la gi___àstica i, sobretot, el te___is. 

5 Pro___e inauguraran la circu___val·lació que co___ecta la ra___bla a__b el para__i__f 
de la Universitat. És una avinguda i___ensa i su___uosa e__mig de la ciutat. 

6 El trio___f de l’equip local els co___vertiria en ca___pions. En ca__vi, l’e___pat els 
e__fonsaria.

7 Les grafies z, s, ss, c, ç 

Fixeu-vos en les paraules següents: 

supressió bàsic

Per tal de pronunciar-les correctament haurem d’aprendre a distingir entre l’anomenada essa 
sorda /s/ i essa sonora /z/. La primera es pronuncia igual que la essa del castellà i la segona 
produeix una vibració en eixir l’aire de la cavitat bucal. Aquesta última és un so que haureu de 
practicar, ja que no existeix en les paraules castellanes. Per a fer-la, imagineu el so que produeix 
un insecte quan vola: ZZZZZZ... i col·loqueu darrere la vocal. 

Però primer comproveu que sou capaços de distingir-les quan les escolteu i classifiqueu les 
paraules següents segons hi trobeu /s/ o /z/. El vostre professor o la vostra professora us les 
llegirà:
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relació /  / casa /  /  zebra /  / president /  / causa /  / defensa  /  / 

impressió /  / caçar /  / casar /  / posar /  / cassola /  / encendre /  / 

onze /  /  excessiu /  / tretze /  / frase /  / arròs /  / març /  / 

Ara que ja sou capaços de distingir-les, comproveu si també sabeu pronunciar-les com cal. Tots 
els sons marcats en les paraules de la llista següent corresponen a /z/. Llegiu-la en veu alta i 
poseu-hi especial atenció a pronunciar-los correctament.  

abusar
acidesa
amorosir
camisa
caserna 
cervesa
cosí
desembre 

curiositat
divisió
església
frase
gasolina
matisar
nosaltres
països

pesar
pisos
presentar
promesa
resum 
vosaltres
visitar
xinesa

Si us hi fixeu, comprovareu que cada so es representa ortogràficament per unes determinades 
consonants:

ESSA SORDA /s/ 

S SS C Ç

A principi de mot 

seguretat, sabó, segona...

Després dels prefixos 

a (asimetria)

ante (antesala)

anti (antisèptic)

bi (bisexual)

contra (contrasentit)

entre (entresòl) 

mono (monosíl·lab)

uni (unisexual)

tri (trisòdic)

poli (polisíl·lab)

A fi de mot

armaris, mes...

Entre consonant i vocal
sensual...

Entre vocals 
passadís, massa,
passar, tassa...

Femenins amb el 
sufix -essa

poetessa, comtessa,
abadessa, jutgessa...

Compostos de 

-gressor: agressor

-gressió: agressió

-missor: emissor 

-missió: emissió 

-pressor: impressor

-pressió: impressió

Davant e i i 

gratacel

opcional

Sufixos

-ància: constància

-ència: consciència

Davant a, o, u

França, cançó, vençut

A fi de mot

feliç, audaç... 

Sufixos

-ança: esperança

-ença: renaixença
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ESSA SONORA /z/ 

                             S                                                                        Z

Entre vocals: espaiosa, pisos...

Els derivats o compostos de:

fons: enfonsar 
dins: endinsar 
trans: transistor

A principi de mot: zona, zero,
zebra...
Darrere de consonant: pinzell, onze,
colze...
Altres mots: amazona, esquizofrènic,
trapezi, zoològic, Bizantí, topazi,
nazi...

Heu de posar especial atenció en la parella c / ç, que apareix per raons etimològiques en algunes 
paraules. Per tal de dominar-les haureu de fixar-vos molt en totes les lectures que feu. No 
obstant això, és cert que la seua utilització coincideix moltes vegades amb la resta de llengües 
romàniques, com el francés o el castellà. Per això aquestes llengües poden ajudar-vos en alguns 
casos. A més a més, heu de tenir en compte que les paraules d’una mateixa família alternaran 
dins dels membres de cada parella, mai alternaran barrejades. Per exemple, si braç s’escriu amb 
ç, el diminutiu bracet s’escriurà amb c, ja que la ç no pot anar davant de e, i com que tros
s’escriu amb s, trosset s’escriurà amb ss, perquè va entre vocals. 

Haureu d’anar en compte, però, amb algunes paraules que presenten diferències respecte al 
castellà. 

EN RESUM 

/Z/ /S/

S: entre vocals 

Z: resta de posicions 

SS: entre vocals 

S: resta de posicions 

C: davant e, i

Ç: amb la resta de 
vocals

RECORDEU
S’escriuen amb s: sabata, safrà, salpar, sanefa, Saragossa, Sardenya, sarró,
sarsuela, tros, sòcol, sucre, sentinella, sèquia, simbomba, sofre, arròs, esbós, dansa,
estranyar, estranger, esprémer, esplanada, estendre, espoliar, desembre.

RECORDEU
S’escriuen amb ss: arrissar, assutzena, carnisseria, Eivissa, gessamí, massapà,
mostassa, pòlissa, tassa, carrossa, disfressar, escassesa, hissar, massís, pissarra,
rossí, tossut.
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Exercicis
1 Ompliu els buits de les paraules següents. Totes es pronuncien amb essa sonora: 

1 Has aparcat en una __ona prohibida, et po__aran una multa. 

2 Per a la vi__ita del metge tinc el número on__e i la meua germana el quin__e. 

3 Fins al de__embre no tindrem vacances. 

4 El professor de compo__ició mu__ical m’ha po__at un __ero. 

5 No sé què comprar-me, si la bru__a o la cami__eta. 

6 Vols una cerve__a? 

2 A partir dels adjectius subratllats, formeu substantius derivats amb el sufix –esa:

1 És un home vell, està en la ___________. 

2 És una dona bella, plena de ___________. 

3 Diu que té un nóvio noble, que pertany a la ___________ italiana. 

4 És tan tímid que ha decidit anar a un psicòleg perquè li cure la _______. 

5 M’agraden els hòmens delicats, que et tracten amb molta______________. 

3 Completeu les frases següents amb els gentilicis corresponents: 

1 Natalie és ___________: ha nascut a Londres. 

2 François i Florence són ___________: han nascut a Montpeller. 

3 Mario i Piero són ______________: han nascut a Lisboa. 

4 Manuel i Antonio són ____________: han nascut a Andalusia. 

5 Mao i els seus amics eren __________: van nàixer a la Xina. 

6 Lech Walesa i Joan Pau II són els _______________ més famosos del segle XX.

7 Les persones nascudes a Rússia són __________ i les que han nascut a Suïssa són 
___________. 

8 Canvieu al femení les frases següents: 

1 El seu marit és un metge molt bo. __________________________________________  
2 El meu gendre és notari, però vol ser jutge. __________________________________  
3 Vicent es presentarà a alcalde en les pròximes eleccions. ________________________  
4 M’agraden molt els prínceps que ixen en els contes. ___________________________  
5 El marqués no sabia res de la boda de la seua filla. ____________________________  
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9 Ompliu els espais buits de les frases següents amb la grafia corresponent: 

1 Dóna’m la teua adre__a i pa__aré a veure’t. 

2 El café està ma__a dol__. 

3 He de__idit fer-me una pòli__a d’a__eguran__a. 

4 Joan estava gro__í__im, però Amàlia estava primí__ima. 

5 Enric era un bon ca__ador. 

6 Aten__ió, el dillun__ el comer__ no fa vacan__es a Valèn__ia. 

7 Tinc molta urgèn__ia d’arribar a ca__a. 

8 Ens feren un test per me__urar-nos la intel·ligèn__ia. 

9 Els membres del partit estaven enfadadí__ims. 

10 No és ne__e__ari que ho fa__es tan ràpid. 

11 La policia ha detingut l’a__a__í que va cometre aquell a__a__inat. 

12 No és po__ible que la comte__a siga mestre__a de casa. 

13 El profe__or de literatura angle__a va faltar ahir a cla__e. 

14 L’Albufera de Valèn__ia i també els seus eco__istemes a__o__iats es troben greument 
amena__ats  

15 Abans era riquí__im però ara és pobrí__im. 

16 Alguns tro__os d’aquest espectacle de dan__a ja els havia vist aban__. 

17 Afortunadament els __ientífics han fet ja moltes pa__es endavant per a l’avan__ en 
aquest terreny. 

18 Aquest banc, a més de finan__ar els seus projectes, li ofereix tota mena de __erveis 
comer__ials i finan__ers. 

19 Una mirada al camp és una __en__a__ió de plaer que impre__iona els sentits. 

20 Els espàrrecs __ilvestres són for__a apre__iats. 

21 Les faves __ac__ades es cuinen amb can__alada, __eba i llongani__a. 

22 La tradi__ió diu que el llaurador busca en el __el el mi__atge. 

23 Van a___istir amb devo__ió a la pro __e__ó de Diumenge de Rams. 

24 La mula comen__a a arro__egar la càrrega amb molt d’esfor__. 

25 La metge__a és una dona ro__a, amb els cabells arri__ats i de somriure dol__. 
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8 Les vibrants: r, rr 

Els fonemes vibrants erra simple i erra múltiple no presenten problemes de pronúncia, tothom 
distingeix perfectament entre coral / corral. Tampoc no presenten problemes quant a 
l’ortografia. 

El so erra simple es representa sempre mitjançant la grafia r: anar, carter, arbre, diners, etc. 

El so erra múltiple es representa mitjançant les grafies r o rr: roca, carro, enraonar, etc. 

Escrivim r a) A començament de mot: riu, rem

b) Darrere de consonant: folre, conrear

Escrivim rr a) Entre vocals: carro, arreu

b) Excepte darrere d’alguns prefixos: antireligiós, autoretrat,

birefrigerant, contrarestar, extraradi, neorealista, multiradial,

semirecta, sobreraspat, suprarenal, ultraràpid, eradicar

Els prefixos super-, inter-, hiper- sí que dupliquen la erra quan van davant de 
paraules que comencen amb aquest so: superrealisme, interrelació,
hiperrealisme

Exercicis

1 Completeu amb les grafies r, rr els mots següents: 

a___uïnar  contra___evolució  ultra___oig  de___apar 

a___omangar  sa___aí   contra___estar  semi___egular 

supra___enal  neo___ealisme  de___ocar  to___e 

to___ada  extra___egional  de___ota  contra___eforma 

anti___eumàtic  anti___ovell  a___iscar   a___upir-se 

sa___ó  multi___adiat  co___ecció  bi___ectangle 

co___edor  ca___ossa  a___istocràcia   inte___acial 

supe___ealista  inte___ogant  inte___upció  hipe___ealista 

inte___egne  e___adicar 
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9 La hac (h) 

Aquesta consonant no representa, normalment, cap so. Tan sols es pronuncia aspirada en 
algunes onomatopeies (ha, ha, ha!, ehem!, etc.) i en els mots estrangers sense adaptar on la h és
aspirada en la llengua originària (Hawai, hall, hippy, etc.).

En general, moltes llengües romàniques fan un ús semblant d’aquesta grafia. Això no obstant, 
cal tenir present la grafia correcta de les paraules següents:  

Amb h Sense h

hivern, hivernar, hivernacle
ham
harmonia
harmònica
ahir, despús-ahir
subhasta
hexàgon

orfe, òrfena 
orxata
os, osset 
ou, ouera 
cacau
truà
coet

Hi ha també alguns mots que s’escriuen amb h que convé tenir en compte. Són els que la porten 
intercalada: adherir, alcohol, anhel, anhídrid, cohesió, exhalar, exhaurir, inherent, menhir,
prohibir, subhasta, vehicle.

Exercicis

1 Completeu amb la lletra h, si cal, els espais buits de les paraules següents: 

1 __erba 5 __ermita 9 __unitat 
2 alco__ol 6 __aver 10 __ombra 
3 __os 7 __ipòtesi 11 __omicida 
4 co__et 8 __oste 12 __ome 

2 Ompliu els buits que calga de les frases següents amb la h:

1 __em sembla que aquell __ome ven caca__uets __a Xixona 
2 L’__ivern passat vam anar __a una sub__asta de pintures 
3 Per a pescar necessites un __am 
4 A__ir, l’__orfe va tenir una __emorràgia 
5 L’__armònica que __em va regalar l’__oncle és antiga 

3 Completeu amb la lletra h, si cal, els buits de les frases següents: 

1 La sub__asta de ve__icles de segona mà fou un __èxit de públic 

2 El proper mes de juny entrarà en vigor la llei que pro__ibeix la venda de begudes 
alco__òliques als menors 

3 S’ha ex__aurit la cinta de vídeo Astèrix i el colp del men__ir

4 Els diferents partits __an manifestat la seua ad__esió al projecte 

5 An__elava el seu retorn 
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10 Activitat de repàs 

1 Ompliu els espais buits amb les grafies que hi corresponguen: 

Marina estava molt tranqui__a mentre prenia un deliciós __elat de xocolate i nata. Asseguda en 

una cadira metà__ica, per cert bastant incòmoda, veia pa__ar gent ata__alada, carregada de 

bo__es de cartó paper a les mans. I és que la no__a temporada de tardor ja havia arri__at a les 

botigues. La gent no es podia esperar a renovar l’armari. «Quina barbaritat —pensa__a 

Marina—, encara som a l’agost i ja estan comprant abri__s, __aquetes, __erseis, botes...!» Gent 

que vol anar sempre a l’última, que va pel carrer com si estiguera fent una desfilada de moda. 

Com diuen en les revistes especiali__ades de moda: gent fashion. Li va cridar l’atenció 

especialment una noia alta, ben plantada, amb una __arga cabellera arri__ada, morena i amb les 

puntes tenyides de ro__. Duia uns pantalons texans ben ba__os, als malucs, adornats amb un 

ma__estuós cinturó de pell de color roig, a joc amb les m__ravelloses botes de punta allargada. 

També porta__a una cami__a blanca ben cenyida al cos, tan cenyida que li marcava els pits, els 

arredonits pits. I com a complements: una petita bo__a de mà, unes arracades d’escànd__l, dos 

o tres ane__s de plata en cada mà i unes ulleres de pasta negres, segurament de marca, que li 

tapaven els ulls i mi__a galta. La xica sembla__a inspiradora dels dibu__os de Jordi Labanda. 

Marina, però, no era a__í, ni de bon tro__. Ella preferia anar als mercats tradi__ionals, sí, 

aquells on pots tro__ar de tot després d’ha__er remenat en m__ntons i m__ntons i on, a la fi, 

sempre trobes alguna cosa que t’agrada, i t’agrada sobretot pel preu. Fins i tot pots regate__ar 

una miqueta el preu final amb el venedor. I, en acabant, fer-te una cerve__a en un bar pròxim 

mentre escoltes converses ben diverses i curio__es. Converses de gent poc fashion, però, això 

sí, gent ben intere__ant. 

Empar Murillo, Soliloquis de carrer
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Unitat 3. Demostratius, possessius, 
indefinits, quantitatius i numerals 

1 Demostratius

Els demostratius indiquen la situació de la persona o cosa de què es parla respecte de qui parla o 
escriu. Situen el substantiu en l’espai o en el temps en relació amb les persones que intervenen 
en la situació comunicativa. 

Formes generals 

masculí sing. femení sing. masculí pl. femení pl. neutre situacionals 

aquest aquesta aquests aquestes açò ací 

aqueix aqueixa aqueixos aqueixes això aquí 

aquell aquella aquells aquelles allò allí (allà) 

Formes específiques 

masculí sing. femení sing. masculí pl. femení pl. neutre situacionals 

este esta estos estes açò ací (aquí) 

eixe eixa eixos eixes això  

aquell aquella aquells aquelles allò allí (allà) 
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Exercicis

1 Ompliu els buits de les frases següents amb els demostratius que hi falten (registre 
formal):

a _________ matí he sentit per la ràdio que avui farà més fred. 

b _________ xica que vam conéixer l’any passat a la platja no ha vingut _________ any. 

c Estic fins al capdamunt d’_________ director. Es passa el dia manant. Fes _________, 
fes _________. No puc més. 

d Espere que _________ nit no faça massa calor. 

e Comença a cansar-me _________ de dinar a les quatre de la vesprada. 

f _________ visita al museu va ser el que més em va agradar. 

g Ja hem vist _________ pel·lícula, per què no poses _________ d’Ariadna Gil que et 
vaig regalar? 

h _________ carta és del meu germà; l’he llegida _________ matí. 

i _________ camisa que m’has agafat, me l’ha regalada ma mare. 

j Estic totalment d’acord amb _________ que acabes de fer. 

2 Possessius 

Indiquen possessió o propietat, pertinença, especificació i relació d’algú o d’alguna cosa 
respecte del nom que determinen. N’hi ha de tònics i d’àtons segons es pronuncien units o no a 
la paraula que precedeixen. Tenen variació de gènere i de nombre.  

2.1 Possessius tònics 

SINGULAR PLURAL 

masculí femení masculí femení

1a pers. sing. meu meua meus meues 

2a pers. sing. teu teua teus teues 

3a pers. sing. seu seua seus seues 

1a pers. pl. nostre nostra nostres nostres 

2a pers. pl. vostre vostra vostres vostres 

3a pers. pl. seu seua seus seues 

Els possessius poden usar-se davant del nom (avantposats) o darrere del nom (postposats) al 
qual determinen. Quan van davant del nom, han d’anar acompanyats de l’article determinat: el 
meu ordinador, la teua companya, els teus llibres, etc. 
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Exercicis

1 Completeu les frases següents amb els possessius corresponents: 

a No he vist mai _________ cosines (de tu). 

b Vull que em donen _________ adreça (d’ells). 

c _________ situació econòmica comença a ser perillosa (de nosaltres). 

d Quina és _________ habitació (de vosaltres)? 

e _________ cotxe és molt ràpid (de mi). 

f _________ opinió no m’importa (d’ella). 

g No puc suportar _________ veïns (de mi). 

h _________ nebot (de mi) és amic de _________ germanes (de tu). 

i _________ ordinador s’ha espatlat (d’ell). 

j _________ festes són molt conegudes (de nosaltres). 

k Sense voler he agafat __________ llibre (de vosté). 

l Diumenge que ve anirem ___________ restaurant a dinar (d’ell). 

m Ella sempre es posa la roba de _________ germana (d’ella). 

n Joan i Pere, quan ixen a caminar, no compten mai amb _________ amics (de vosaltres). 

2.2 Possessius àtons 

SINGULAR PLURAL 

masculí femení masculí femení

1a persona mon ma mos mes 

2a persona ton ta tos tes 

3a persona son sa sos ses 

Els possessius àtons només s’utilitzen amb els noms de parentiu: mon pare, ma mare, etc. i en 
algunes expressions estereotipades, com ma vida, ta casa, Sa Majestat, Sa Santedat, etc. 
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Exercicis

1 Substituïu els possessius tònics d’aquestes oracions pels possessius àtons 
corresponents:

a La meua mare vol parlar amb tu. _________________________________________  

b El seu pare està jubilat._________________________________________________  

c La teua tia ha vingut a veure’t.___________________________________________  

d En la meua vida he vist una cosa com aquesta! ______________________________  

e M’ha dit el teu oncle que se’n va a viure fora. _______________________________  

f Hem quedat a veure’ns en la seua casa. ____________________________________  

g El meu germà ha aprovat l’assignatura. ____________________________________  

h La seua germana ha vingut de Londres. ____________________________________  

3 Indefinits 

Els indefinits exerceixen la funció de determinar el substantiu amb el mínim de precisió. Alguns 
poden funcionar com a adjectius (acompanyen un substantiu) i com a pronoms; d’altres, en 
canvi, només tenen caràcter pronominal. 

Determinants Pronoms 

algun, alguna, alguns, algunes 
Posa’t algun jersei perquè fa fred.

altre, altra, altres 
Vine un altre dia perquè ara estic 
ocupat.

cada
Cada dia faig el mateix. Quin 
avorriment!

cadascun, cadascuna (cada un, cada una) 
Cadascun de nosaltres portarà a la 
festa una botella de cava.

cap
No tinc cap proposta ferma del cap de 
personal.

mateix, mateixa, mateixos, mateixes 
Vam estudiar la mateixa carrera.

qualsevol, qualssevol 
Pots comprar els llibres en qualsevol 
llibreria.
Que vinguen tres xicots qualssevol. 

tot, tota, tots, totes 
Tota pedra fa paret. 

un, una, uns, unes 
Ferran és un encant, és simpatiquíssim!

algú
Algú sap aquest refrany? 

altre, altra cosa 
Compra’n un altre, per favor. Aquest no 
m’agrada gens.  

ningú (cap persona) 
Ningú no vol venir amb mi de viatge a 
Cantàbria.

cadascú (cada u) 
Cadascú que se’n torne quan vulga. Jo 
pense quedar-m’hi una estona més. 

res (cap cosa) 
Marina, no em passa res. Deixa de 
preocupar-te.

qualsevol
Qualsevol pot adquirir aquest quadern.

tot, tothom 
 Tothom se solidaritza amb tu. 
un, una 

L’un estudia i l’altre treballa 
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Exercicis

1 Ompliu els buits de les frases següents amb la forma escaient dels indefinits. Recordeu 
que, de vegades, en podreu utilitzar més d’una forma: 

tots, ningú, res, tothom, un, cadascú, algú, altre, qualsevol, mateix, cada, cadascun 

1 Vaig pensar que __________ m’ajudaria a traslladar-me de pis. Però, no ho va fer 
_________. 

2 Anna no té el __________ cotxe que tu. És igual al que té Rosa. 

3 Com que et veig molt atabalada, envia’m l’encàrrec un _________ dia.  

4 __________ té dret a una assistència sanitària gratuïta.  

5 Això que fas no és gens complicat, ____________ ho pot fer. Tu no ets l’únic!  

6 _________ els habitants d’Elx s’han manifestat en contra de la nova llei de la 
Conselleria.

7 Hola! No t’han dit ________ sobre el procediment de l’empadronament? —No, el 
secretari m’hi ha negat la informació. 

8 El meu amic Ramon _________ dia, després de dinar, fa la becadeta al sofà.  

9 No tenim més remei, ________ de nosaltres ha d’anar a parlar amb Josep i dir-li el que 
està passant ací. 

10 Beatriu, tots tenim problemes. ___________ que s’aguante els seus, d’acord? 

2 Completeu els buits d'aquest text amb els indefinits que us indiquem: 

res, cap, cada, mateix, totes, cadascun, ningú, una altra, tot 

La rialla i l’alegria s’havien apagat, havien deixat de sonar. Ara solament s’escoltava el 

silenci, el ____________ silenci que colpejava el cervell dels companys. I és que no era 

possible que Ester tinguera _________ volta tanta mala sort amb el director, amb Vicent, 

el maleït Vicent. Des que treballava en aquella fàbrica de paraules, al setembre va fer deu 

anys, el seu director ________ dia li feia la vida més complicada, impossible. _________ 

les activitats més complicades i absurdes les havia de preparar ella. Ella havia de complir 

rigorosament els manaments d’aquell rondinaire sense badar boca. Com no, ella, ella ho 

havia de fer _______, excepte allò que li pertocava. Les seues aspiracions professionals 

anul·lades, truncades, aniquilades per un inepte. I no hi veia cap altra solució. No hi havia 

_______ altre remei perquè _________ no la podia, o no la volia, ajudar. Qui? I per això, 

i per molt més, se sentia tan trista, tan incompresa, tan... I _______ no l’animava. Quina 

llàstima! Ella que era l’ànima de la fàbrica. Ester, malauradament, havia canviat i 

__________ dels seus familiars i amics es preocupava per ella! Havia de tornar a ser 

Ester, la nostra Ester! I com fóra l’ajudarien. Tots l’ajudaríem, i tant! Ella s’ho mereixia. I 
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la persona de qui menys s’ho esperava, li va donar l’empenta definitiva perquè tornara a 

somriure! I necessitàvem tant el seu somriure!  

Empar Murillo, Espera, per favor!  

3.1 Gens / cap / res / ningú

RECORDEU

RES és sinònim de ‘cap cosa’, és un pronom indefinit i, per tant, no acompanya cap 
substantiu. Va referit a coses.

Ex.: No vull que faces res. Estigues quiet, per favor! 

NINGÚ és sinònim de ‘cap persona’, és un pronom indefinit i, per tant, no 
acompanya cap substantiu. Va referit a persones.

Ex.: Durant aquells moments tan durs no em va ajudar ningú.

CAP és un determinant (acompanya un substantiu) que indica negació. L’usem en 
quantitats comptables (paraula: cap paraula, una paraula, dues paraules, tres 
paraules, etc.)

Ex.: No hi ha cap òliba en aquesta teulada. 

GENS és un determinant que usem per a referir-nos a quantitats no comptables
(fam/gens de fam > *una fam, dues fams, tres fams, etc.) 

Ex.: Se m’ha oblidat comprar sucre i no en queda gens. 

Cap, res i ningú només apareixen en frases condicionals, interrogatives i dubitatives en 
sentit positiu, i en negatives. 

Exemples: 
Si tens cap (= alguna) pregunta a fer-me, alça el braç i no digues res (= cap cosa) a
ningú (= cap persona). 

Així, heu d’anar amb compte perquè no podeu confondre els pronom res i el quantitatiu 
gens. Exemples:  

Marcel·lí no estudia gens (perquè és un mandrós). 
Marcel·lí no estudia res (perquè no es dedica a estudiar, treballa) 
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Exercicis

1 Completeu les frases següents amb res, gens i ningú:

a M’ha dit el metge que no prenga ________ de sucre, perquè sóc diabètica.  

b No he fet _________ d’exercici perquè no tenia ________ de ganes. 

c Josep sempre crida, no és ________ simpàtic. 

d Si no tens ________ per a mi, me’n vaig. 

e No m’ha dit _________ que t’havies separat del teu marit! Des de quan, Patrícia?  

f Juli, no em digues ________ perquè tinc mal de cap.  

g No vol anar ____________ a casa de Ramon perquè és un rondinaire. 

h Carolina no vindrà al sopar de comiat perquè no es pot quedar _________ amb el seu 
fill.

i Voleu que òbriga la finestra? Tinc molta calor! —Fes el que vulgues, Àngels, però jo no 
en tinc ______. 

j Avui m’he alçat tan tard que no he tingut temps a fer __________. 

2 Completeu les frases següents amb cap, res, gens i ningú:

a Has llogat les pel·lícules que t’he demanat? —No, perquè no els en quedava _______ 
de les que tu volies. 

b Robert, tens fam? —No, no en tinc _______. 

c Quin xiquet és el teu nebot? —Nebot, si jo no en tinc _______. 

d Dissabte tinc una boda i no tinc _______ per a posar-me. 

e Tinc alguna carta? —Marta, a tu no t’escriu _______. 

f Ramon, què fas gitat al sofà? —No ho veus, Anna, no faig _______, solament descanse. 
Ja saps que estic molt cansat. 

g Pots fer-me una truita, per favor? —Ho sent, però jo no puc perquè no tinc _________ 
ou.

h Qui ha vingut a fer l’entrevista de treball? —Encara no ha vingut _______. 

i Quants llibres has agafat de la biblioteca? —No n’he agafat _______ perquè no hi he 
anat.

j Estic descansant perquè avui no tenim _______ encàrrec. 

3 Completeu els buits del text següent amb cap, res, gens i ningú:

No hi ha _______ a fer. _______ no sap què va passar exactament. Això no m’agrada _______. 

No m’ho puc explicar. _______ dels assistents va veure _______. Però, algú ho havia de veure! 

De vegades pense que _______ d’açò pot ser veritat. En _______ ocasió m’he enfrontat a una 

situació com aquesta. No sé, tal vegada no faça _______. Esperar. Però, que _______ pense que 

serà molt de temps. No hi ha _______ circumstància que em puga detenir. Em quedaré assegut, 

prenent el meu café sol, sense _______ de sucre, i esperant que _______ no em trobe a faltar. 



66 Quadern de Valencià Elemental

(de)

4 Completeu les frases següents amb gens o res:

a No hi ha_________ de pa. 

b Encara no hem aconseguit ____________. 

c Això no està _____________ bé. 

d No li va semblar______________ correcte que no li digueres _____________. 

e Aquest catàleg no és _____________útil, no diu _____________que valga la pena. 

f Com que no teníem ____________ de fam, no hem pres ______________. 

g Els teus amics no tenen _____________ d’imaginació. 

h Els lladres els van deixar sense _________, però això no els va desanimar _______. 

i Encara que habitualment no és _______ sincer, aquesta ocasió no ha fet _______ de 
comèdia. 

j Com que no té ____________ de gràcia, __________ no li queda bé. 

k Ho sent, però no domine ___________ aquest tema. 

l Té fama de savi, però el cas és que no està ____________ informat sobre __________. 

m Els teus col·legues no ens han ajudat a fer __________: no són __________ amables. 

4 Quantitatius 

Els quantitatius expressen una quantitat sense precisar-la. Hi ha quantitatius variables (variació 
de gènere i nombre) i d’altres que tenen una única forma (invariables). 

variables invariables

quant

tant

molt 

poc

quanta

tanta

molta 

poca

quants

tants

molts 

pocs

quantes

tantes

moltes 

poques

          bastant 

          gaire 

           bastants 

           gaires 

massa                 quasi 

prou                   només 

força                  almenys 

menys                mica 

més
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Exemples:

No tinc clar quant de temps tenim per a emplenar la butlleta d’inscripció. 
No tinc tant de fred com t’imagines. 
Fa molt de goig veure’l tan alt. 
Amb un poc d’aigua ja en tinc prou. Gràcies!  

Locucions

una mica de 

un poc de 

bona cosa de 

ben bé 

un munt de 

a muntó 

un grapat de 

una colla de 

gens (de) 

gens ni mica (de) 

més o menys 

a més a més 

RECORDEU
a) La preposició de apareix opcionalment en aquests quantitatius, i sobretot, en valencià, en 

la forma de masculí singular i precedint, sobretot, alguns substantius incomptables o 
partitius.

b) No heu de confondre el quantitatiu quant amb l’adverbi o conjunció quan. Vegeu els 
exemples següents:  

No sé quan arribarà el pare.
Quant t’ha costat l’apartament? 

c) La diferència entre tan i tant és la mateixa que hi ha en castellà. Ara bé, recordeu que el 
quantitatiu tant es redueix a la forma tan davant d’un adjectiu, un adverbi o una locució 
adverbial. Exemples: 

No vages tan ràpidament, Joan!
Us trobaré a faltar tant!

d) Força és sinònim de molt i s’utilitza bàsicament en català oriental. Exemple: Oriana està 
força enamorada del seu marit.

e) Massa significa ‘excessivament’. Exemple: Ací dins hi ha massa gent. 
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Exercicis

1 Ompliu els buits de les frases següents amb els quantitatius corresponents: 

molt de, massa, tant, tants, quant, poques, tan, poc, molts 

a Uf! ___________ temps sense veure’t! On t’havies ficat? 

b Amb aquesta faldeta __________ ratllada sembles una xiqueta. 

c Tinc _________ ganes d’anar al cinema encara que m’abelleix molt anar a veure la 
pel·lícula d’Amenábar. 

d Tinc _________ jerseis de color blau. No vull que me’n regales cap més. 

e Pep, per favor, no menges ________ perquè en acabant et farà mal la panxa. Ets 
insaciable!

f Les galeres van partir del grau de València ________ prompte. Haurien d’haver esperat 
que es fera de dia. 

g Tània portava els ulls ________ pintats perquè és una xica discreta i senzilla. 

h Avui fa _________ fred, Rosa. Posa’t l’abric, la bufanda i els guants o et refredaràs. 

i Com que Júlia té _________ problemes de pes, ha decidit apuntar-se al gimnàs. 

2 Completeu els buits següents amb quant o quan, tant o tan: 

a _________ tingues mal d’esquena, vés a fer-te un massatge. 

b _________ lleixiu has utilitzat per a netejar el vàter? Jo crec que te n’has passat perquè 
fa molta pudor. No n’has d’usar _________.

c Sofia sap _______ d’astronomia com jo. Vam aprendre’n juntes.

d _________ tingues una mica de temps lliure, avisa’m! T’enyore _________!

e M’agrada ________ estudiar llengües que ________ puga m’apuntaré a xinés.

f ___________ pugues telefona’m, he de donar-te una bona notícia. 

g Ramon és _______ amable que té totes les alumnes enamorades.

h No sé _________ li va costar el cotxe que s’ha comprat, però, pel que es veu, deu ser 
car.

i Anna estava ______ entusiasmada amb el nou projecte que constantment ens en 
parlava.

j Mònica, no vull saber ________ et van costar aquestes botes! Ja sé que ets ________ 
malgastadora com ton pare.
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5 Numerals 

5.1 Cardinals 

0 zero 
1 u, un, una  11 onze   21 vint-i-u  60 seixanta 
2 dos, dues 12 dotze  22 vint-i-dos  70 setanta 
3 tres  13 tretze  23 vint-i-tres  80 huitanta/vuitanta 
4 quatre 14 catorze     90 noranta 
5 cinc  15 quinze  30 trenta  100 cent/centes 
6 sis  16 setze  31 trenta-u  200 dos-cents/dues-centes 
7 set  17 dèsset (disset) 32 trenta-dos 
8 huit (vuit) 18 díhuit (divuit)    1.000 mil 
9 nou  19 dènou (dinou) 40 quaranta  2.000 dos mil 
10 deu  20 vint   50 cinquanta  1.000.000 un milió 

RECORDEU
Les formes entre parèntesis són les variants catalanes  

El guió només s’escriu: 

Entre les desenes i les unitats: trenta-tres, setanta-sis, noranta-dues, etc. Però 
entre el 21 i 29 escriurem dos guionets: vint-i-quatre, vint-i-set, etc. 

Entre les unitats de centena i les centenes: dos-cents, tres-cents, cinc-centes,
etc.   Cal recordar la regla del  D-U-C.

5.2 Ordinals 

1r primer 1a primera   11é onzé  11a onzena 
2n segon 2a segona   12é dotzé  12a dotzena 
3r tercer 3a tercera   ...   ... 
4t quart  4a quarta   20é vinté  20a vintena 
5é cinqué 5a cinquena   21é vint-i-uné  21a vint-i-unena 
6é sisé  6a sisena   22é vint-i-dosé  22a vint-i-dosena 
7é seté  7a setena   23é vint-i-tresé  23a vint-i-tresena 
8é vuité  8a vuitena   24é vint-i-quatré 24a vint-i-quatrena 
9é nové  9a novena   25é vint-i-cinqué 25a vint-i-cinquena 
10é desé 10a desena   ...   ... 

5.3 Partitius 

1/2 un mig (la meitat)  1/5 un cinqué 
1/3 un terç   1/6 un sisé 
2/3 dos terços   1/8 un vuité 
1/4 un quart 
2/4 dos quarts 
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RECORDEU
Els quatre primers ordinals són irregulars, però a partir del 5é són regulars i es formen 
afegint la terminació -é o -ena al cardinal corresponent: sisé, setena, etc. No obstant això, 
hi ha algunes petites alteracions ortogràfiques: nou / nové, deu / desé, dinou / dinové, etc. 

També hi ha formes llatinitzades: quint, sext, sèptim, octau, dècim, vigèsim, etc., però són 
preferibles les formes acabades en -é o -ena.

Exercicis

1 Escriviu amb lletra les expressions numèriques de les frases següents:

1 L’any 1991 ocupà el lloc 32é de la classificació general. 

_____________________________________________________________________  

2 La seua adreça és: carrer del Puig, núm. 127, 8é pis, 16a porta. 

_____________________________________________________________________  

3 Els 2/3 de la població hi estan d’acord. 

_____________________________________________________________________  

4 El pis nou, que és un 5é, els ha costat 130.000 euros, però han demanat un préstec pels 3/5 
del seu valor. 

_____________________________________________________________________  

2 Escriviu amb lletra els preus següents: 

a 1.632 euros:__________________________________________________________  

b 27 euros: ____________________________________________________________  

c 2.701 euros: _________________________________________________________  

d 49.667 lliures: _______________________________________________________  

e 3.791 cartolines: ______________________________________________________  

f 14.016 maduixes: _____________________________________________________  

g 972.681 carpetes: _____________________________________________________  

h 69.991 segells: _______________________________________________________  

i 58.223 llibres: _______________________________________________________  

j 465.772 jaquetes: _____________________________________________________  

k 384.267 esborradors: __________________________________________________  

l 569.325 ordinadors: ___________________________________________________  

m 12.746 butaques: _____________________________________________________  

n 523.945 motxilles: ____________________________________________________  

o 842.551 postals: ______________________________________________________  

p 1.864.325 estores: _____________________________________________________  

q 22.442.019 diccionaris:_________________________________________________  
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Unitat 4. Gènere i nombre 

1 Gènere 

El gènere és la categoria morfològica que fa referència a la classificació gramatical de noms, 
pronoms, adjectius, etc. com a masculins o femenins. 
Hi ha diverses possibilitats de marcar el gènere dels mots:

GÈNERE                                                                             Exemple 

a) Generalment, s’afegeix una -a per a formar el 
femení.

fill, filla; 
xic, xica; 
verd, verda

De vegades aquest fet fa que l’última consonant 
es modifique: 
p b
t  d
c  g
s ss
f v
l l·l
u v

llop, lloba; 
nebot, neboda; 
groc, groga; 
gos, gossa; ós, óssa; 
serf, serva; 
tranquil, tranquil·la; 
jueu, jueva 

b) Els acabats en -e, -o i -u àtones solen canviar 
aquestes vocals per -a. 

monjo, monja; 
mestre, mestra

c) Els masculins acabats en vocal tònica fan el 
femení amb la introducció d’una -n- davant 
la desinència. 

cosí, cosina; germà, germana; 
veí, veïna 

També afegeixen una n alguns mots acabats en vocal 
àtona.

rei, reina;
heroi, heroïna

d) Alguns noms femenins tenen terminacions 
pròpies (-òloga, -essa, -iu). 

actor, actriu;
psicòleg, psicòloga;
alcalde, alcaldessa 
Excepcions: princesa,
marquesa, burgesa i pagesa 

e) Hi ha masculins i femenins que tenen arrel 
diferent.

home, dona; gendre, nora; 
gall, gallina; oncle, tia; amo, 
mestressa 

Paqui
Resaltado
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1.1 Variacions de gènere 

Alguns noms tenen dos gèneres, cadascun amb un significat diferent: 

MASCULINS FEMENINS 

el full (foli) 
el fi (objectiu) 
el llum (aparell) 
el son (acte de dormir) 
el terra (sòl, paviment) 
el clau (per a clavar) 
el pols (batec del cor) 
el pudor (modèstia) 
el salut (salutació) 
el capital (diners) 
un editorial (títol) 
un ordre (organització) 
un vocal (ajudant del president) 
un guia (turístic) 

la fulla (arbre) 
la fi (acabament) 
la llum (claror, energia) 
la son (ganes de dormir) 
la terra (element, terra) 
la clau (per a obrir) 
la pols (brutícia) 
la pudor (olor) 
la salut (benestar físic) 
la capital (d’un estat) 
una editorial (empresa que edita) 
una ordre (un manament) 
una vocal (les vocals) 
una guia (llibre) 

Alguns noms tenen el gènere diferent del castellà: 

MASCULINS FEMENINS 

un avantatge el front 
el compte el llegum 
el corrent el deute  
el pendent el dot 
el senyal el dubte 
el costum el genoll 
el lleixiu els afores 
el carrer el queixal 

una amargor la dent 
la calor  la claror 
la suor  l’anàlisi 
la resplendor l’aroma 
les postres  la síndrome 
la resta  la sabata 

Exercicis

1 Canvieu el gènere de les paraules en negreta: 

1 La meua cosina va dir a la venedora que la infermera valenciana és veïna de la cuinera.

El meu cosí va dir al venedor que l’infermer valencià és veí del cuiner.

2 El professor de matemàtiques té un nebot molt llest, però molt lent.

______________________________________________________________________  
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3 El criat més simpàtic de la casa és l’italià, l’amic de Joan; llàstima que siga brut i 
presumit.

______________________________________________________________________  

4 És tan desgraciat que està cec, sord i mut davant de qualsevol consell. 

______________________________________________________________________  

5 Tothom deia que la malalta era morta, i la cambrera més antiga de la casa, que és molt 
catòlica, va voler avisar el capellà. 

______________________________________________________________________  

6 És el client més fresc del món, no paga mai al botiguer.

______________________________________________________________________  

7 La portera diu que és molt santa i que per això és soltera, però el que passa és que és seca
i antipàtica.

______________________________________________________________________  

8 L’únic estudiant que va suspendre estava trist.

______________________________________________________________________  

9 El primer jugador ferit pel públic és aquest que ara porten. 

______________________________________________________________________  

10 La campiona de l’any passat ha quedat sisena enguany. 

______________________________________________________________________  

2 Completeu la sèrie següent segons indica l’exemple: 

home pobre dona pobra
carrer ample carretera  
vi agre llet  
home noble dona  
porter  portera amable 
quadre abstracte pintura  
gust aspre poma  
seient  cadira còmoda 
alumne sensible alumna  
xic  xica culta 
resultat digne acció  
fet terrible situació  
xic feble xica  
programa  maquinària agrícola 
porter adult portera  
sogre simpàtic                                    simpàtica 
cos soluble matèria  
mestre savi                                    sàvia 
fet possible història  
boig  intenció homicida 
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3 Com heu comprovat en l’exercici anterior, hi ha adjectius que tenen una única 
terminació per als dos gèneres i d’altres que en tenen dues. Tenint en compte que el 
valencià i el castellà tenen un funcionament paral·lel en aquesta qüestió, classifiqueu 
els adjectius següents segons aquests criteris:

directe, esquerrà, gris, veloç, feliç, invisible, valent, constant, vulgar, negre, tendre, cruel, 
prudent, pudent, horrible, exacte, neutre, doble, familiar, rar, lent, content, simple, comú, 

calent.

una terminació dues terminacions 

4 Reescriviu les frases següents posant en femení les paraules en negreta. Tingueu en 
compte que caldrà fer altres canvis: 

1 Sembla un jugador hàbil, però és molt dolent.

 ___________________________________________________________________  

2 Aquell professor s’ha fet cèlebre perquè és molt docte. 

 ___________________________________________________________________  

3 El meu fill és massa prudent, m’agradaria que fóra més audaç. 

 ___________________________________________________________________  

4 El nostre millor amic és prou avar. 

 ___________________________________________________________________  

5 El cosí és pobre i humil. 

 ___________________________________________________________________  

5 Canvieu el gènere dels noms següents: 

artista, sociòleg, escriptor, científic, catedràtic, senyora, gastrònoma, alcalde, ermitana, 
delegat, llicenciada, alumne, estudianta, deixebla, heroïna, un florista. 

Per exemple: un artista, una artista 
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6 Numereu i relacioneu els substantius de les dues columnes i sabreu quines formes té el 
masculí i el femení de la mateixa paraula. Per exemple: actor - actriu 

actor 1
xic 
sastre 
metge 
cosí
jueu
urbà 
un rossinyol mascle 
avi
xicot
lleó
pediatre
psicòleg
duc
forner
lingüista 
intel·lectual
miner 
ballarí 
advocat 
perruquer
autodidacte 
auxiliar de vol 
comte 
psiquiatre
secretari 
excursionista 
hereu
boletaire
nen
emperador
captaire
nét
professor 
llaurador 
tigre
una tortuga mascle  

 emperadriu 
 xicota 
 sastressa 
 lleona 
 metgessa 

 1 actriu 
 tortuga femella 
 ballarina 
 perruquera 
 urbana 
 hostessa 
 tigressa 
 xica 
 jueva 
 rossinyol femella 
 cosina 
 àvia 
 lingüista 
 duquessa 
 fornera 
 intel·lectual 
 secretària 
 professora 
 autodidacta 
 pediatra 
 psiquiatra 
 psicòloga 
 minera 
 comtessa 
 boletaire 
 advocada 
 hereva 
 nena 
 llauradora 
 captaire 
 néta 
 excursionista 
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2 Nombre 

El nombre és la categoria morfològica que classifica noms, pronoms, adjectius, etc. com a 
entitats úniques o plurals. 

NOMBRE Exemple 

a) Generalment, el plural es forma afegint al 
singular una -s.

port, ports; 

cotxe, cotxes; 

b) Els acabats en -a àtona canvien aquesta -a
en -es.

filla, filles; 
dona, dones; 

Aquesta norma pot fer que hi haja alteracions 
ortogràfiques: 
c qu
g gu
qu qü
ç c
gu gü
j g

vaca,vaques;
amiga, amigues; 
pasqua, pasqües; 
plaça, places; puça, puces 
aigua, aigües; 
pluja, pluges; 

c) La majoria de les formes acabades en vocal 
tònica afegeixen -ns.

cosí, cosins; 

germà, germans; 

d) Els acabats en vocal tònica seguida de –s
afegeixen -os.

 També afegeixen -os els acabats en: -ç, -x,
 -ix i -tx.

gos, gossos; 

braç, braços; 
sufix, sufixos; 
coix, coixos; 
despatx, despatxos 

e) Alguns substantius acabats en -s són
invariables.

el dilluns, els dilluns; 

el llapis, els llapis; 

Exercicis

1 Poseu en plural les paraules en negreta i feu els canvis que calga: 

1 L’artista foraster no participarà en l’exposició. 

___________________________________________________________________  

2 El mestre del meu germà és mallorquí. 

___________________________________________________________________  

Paqui
Resaltado
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3 L’avi sempre cantava la millor cançó.

___________________________________________________________________  

4 El criat portava el tovalló penjat al braç quan servia el sopar. 

___________________________________________________________________  

5 L’explosió fou deguda a una equivocació del vigilant.

___________________________________________________________________  

6 Aquell capellà americà és amic de l’oncle.

___________________________________________________________________  

7 El davanter d’aquest equip és molt bo. 

___________________________________________________________________  

8 Vols el crostó de pa? 

___________________________________________________________________  

9 El campió és cosí del rei. 

___________________________________________________________________  

10 L’única condició del comprador és que el meló siga madur. 

___________________________________________________________________  

11 Alguna vegada el domador posa el cap dins la boca del lleó.

___________________________________________________________________  

12 La pitjor reunió és la que fem el dissabte.

___________________________________________________________________  

13 El veí del meu sogre és fadrí. 

___________________________________________________________________  

2 Atenció amb el gènere i el nombre d’alguns mots. Subratlleu la solució correcta en 
cada cas: 

1 Ha fet (un bon / una bona) dinar i (uns / unes) postres (magnífics / magnífiques). 

2 Tenia (molt / molta) son i va posar (el / la) cap damunt (els meus / les meues) genolls. 

3 Si se’n van (aqueixos / aqueixes) núvols encara farà (un / una) calor més (fort / forta). 

4 Tinc (molt / molta) picor en (el / la) nas. 

5 Viu en (un / una) carrer brut i (ple / plena) de (mals / males) olors. 

6 Porta (el / la) botija (ple / plena) d’aigua. 

7 Hi havia tanta gent que tothom va rebre (molts / moltes) espentes i (algun / alguna) 
xafada.

8 Ja pots posar damunt la taula (els / les) tovallons (nets / netes) perquè (el / la) sopar ja 
està (calent / calenta). 

9 Tenia (tant / tanta) fam que es va menjar (tot el / tota la) raïm en (el / la) berenar que 
vam fer ahir.  
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3 Completeu les sèries següents: 

Masculí singular Femení singular Masculí plural Femení plural 

clar clara clars clares 

dur    

 blava   

   cegues 

  neutres  

cortés    

   intel·ligents 

trist    

 pobra   

  calents  

marí    

   comunes 

 grisa   

roig    

  tranquils  

groc    

 boja   

   rosses 

 rica   

seré    

  europeus  

   dolces 

  verds  

   còmodes 
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Unitat 5. Pronoms interrogatius i 
exclamatius

Les oracions interrogatives poden ser introduïdes per pronoms interrogatius i demanen per 
algun element oracional desconegut, tant de manera directa ––amb el símbol ?, que només 
apareix al final de la frase–– com de manera indirecta, sense símbol d’interrogació però amb 
accent obert quan el pronom interrogatiu siga què. Tenen una entonació ascendent. 

Les oracions exclamatives porten al final el símbol ! i tenen una entonació intensa. 

1 Formes i usos 

FORMES USOS EXEMPLES

qui Pregunta sobre persones. Equival a 
“quina persona”. És invariable. 

Qui ha dit això? 
No sé qui ho ha fet. 
Qui prepararà les fotocòpies?

què Pregunta sobre coses. Equival a 
“quina cosa”. És invariable. 

Què fas? 
Què t’han portat? 
No sé què volia.

quin,
quina,
quins,
quines

Pregunten sobre persones o coses. 
Acompanyen el substantiu al qual fan 
referència i hi concorden en gènere i 
nombre. 
També indiquen admiració o censura. 

Quin llibre et compraràs? 
No sé quins companys vindran a la 
celebració.
Vull saber quines has vist. 
Quin vestit més bonic!
Quina barbaritat més gran! 

quant,
quanta,
quants,
quantes

Pregunten la quantitat. Concorden en 
gènere i nombre amb el substantiu 
que acompanyen. 

Quant t’ha costat el desdejuni? 
Quanta gent hi havia? 
Quants xics vénen a classe? 
Quantes pel·lícules has vist aquest 
mes?

on Pregunta el lloc. Equival a “en quin 
lloc”.

On aniràs de vacances? 
D’on t’has comprat el refresc? 
No sé per on se n’ha anat. 

quan Pregunta el moment. Quan arribarà Pau? 
Quan vindràs a veure’ns

com Pregunta la manera. Com has vingut fins ací? 
Com fas el dinar? 

Paqui
Resaltado

Paqui
Resaltado

Paqui
Resaltado
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RECORDEU

a) No és correcte utilitzar què o que en comptes de quin, quina... en les oracions 
interrogatives o exclamatives: 

*Que oratge més fred! (incorrecta) > Quin oratge més fred! (correcta)
*Que dia anirem d’excursió? (incorrecta) > Quin dia anirem d’excursió? 
(correcta)

Com a regla pràctica, podeu recordar que: 
Que + adverbi o adjectiu: Que bonic està el dia! 
Quin, quina... + nom: Quin jersei et posaràs aquesta vesprada? 

Heu de tenir present que el nom pot estar elidit: 
Quin disc vols? Quin prefereixes? 

b) Heu d’anar amb compte de no confondre quan i quant. Quan és un temporal, i 
quant és un quantitatiu 

Quan vingues, farem el sopar 
Quant arròs queda? 

c) No heu de confondre el relatiu què amb l’interrogatiu què:

El relatiu què pot commutar-se per el qual, la qual, els quals, les 
quals.
Exemple: Viu en una casa en què fa molt de fred (què = la qual) 
L’interrogatiu què pot commutar-se per quina cosa.
Exemple: No sabia què volies fer (què = quina cosa) 

d) L’interrogatiu què sempre porta accent obert. 
L’exclamatiu que no porta mai accent gràfic. 

Exemple: Que gran era l’habitació! 

e) Heu de fixar-vos en la correcta utilització de per què i per a què:

Per què és la combinació de la preposició per i l’interrogatiu què.
Equival a per quin motiu.
Exemple: Per què m’has dit que vindries? 
Per a què s’usa només en oracions interrogatives. Equival a per a 
quina cosa. Normalment, apareix amb verbs com servir, usar, 
utilitzar...
Exemple: Per a què vols aquesta caixa de sabates? 
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Exercicis

1 Completeu les frases següents amb què, qui, quin, quina, quins o quines:

1 __________ és la diferència entre el teu treball i el meu? 

2 Per a _________ és el regal que has comprat? 

3 ___________ de tots és el teu fill? 

4 ___________ no ha pagat encara la matrícula? 

5 ___________ exercicis us han semblat més fàcils? 

6 ___________ pel·lícula ha guanyat el premi en el festival? 

7 A ___________ lloc heu quedat per a agafar l’autobús? 

8 _____________ t’estimes més, quedar-t’hi a dormir o tornar-te’n a casa? 

9 _____________ t’estimes més, el jersei blau o el negre? 

10 _____________ d’aquestes respostes són vertaderes? 

2 Ompliu els espais buits amb qui, quan, on, què, quin i variants precedits de la 
preposició adequada:

1 ___________ ve? Ve pel camí que hi ha a la vora de la carretera. 

2 ___________ viu? Viu amb una xica ucraïnesa. 

3 ___________ parlen? Sempre parlen dels seus treballs. 

4 ___________ es quedaran? Es quedaran fins que vinguen a arreplegar-los. 

5 ___________ porten el timó? El porten de la serra del poble. 

6 ___________ viviu en aquesta ciutat? Des que vam comprar la casa. 

7 ___________ parlen? Del xic que treballa amb Mar. 

8 ___________ llaves la roba? Amb el mateix sabó que tu. 

9 ___________ pantalons vindràs? Amb els blaus. 

10 ___________ estudies tant? Perquè he d’aprendre alemany en un mes. 

11 ___________ passaràs la vesprada? Amb el meu amic Jaume. 

Paqui
Resaltado



133

Unitat 6. Situacionals 

1 Els adverbis 

Els adverbis són paraules invariables que complementen el verb, l’adjectiu o un altre adverbi. 

Els adverbis es classifiquen segons la idea que expressen en adverbis de lloc, de temps, de 
manera, de quantitat, d’ordre, de dubte, d’afirmació, de negació, etc. En aquesta unitat ens 
centrarem en els primers, els adverbis de lloc i les locucions adverbials més usuals. 

1.1 Adverbis de lloc 

amunt 
avall
baix
dalt
damunt 
davall / sota 
davant
darrere
dins
fora

lluny 
prop
ací / aquí 
allí (allà) 
arrere
avant
enlloc
on
pertot

1.2 Locucions adverbials 

a prop 
al mig / enmig (de) 
al costat 
a la dreta 
a l’esquerra 
a la vora 
a mà dreta / esquerra 
al fons 
tot dret 
al capdamunt  

al capdavall
al principi 
al final 
a l’encreuament 
a la cantonada 
al voltant de / a l’entorn de 
amunt i avall 
de dalt a baix 
pertot arreu 

Paqui
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Exercicis

1 A patir dels dibuixos, completeu les frases següents: 

1 L’ase és a la ________ de la paret   2 L’ase és a l’__________ de la paret

3 T’espere __________________   4 T’espere ________________ 

5 L’abella és _________ del quadre   6 L’abella és __________ del quadre 

7 L’elefant és _________ de la tanca   8 L’elefant és _________ de la tanca 
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9 La tortuga camina cap _________   10 El cranc camina cap ________ 

   11 El ratolí està ___________ els dos gats 

12 L’ocell està __________ de l’arbre  13 El gat dorm ________ de l’arbre 

2 Les preposicions 

Les preposicions són elements que ens permeten enllaçar mots o sintagmes dins d’una oració, 
de manera que l’últim mot o sintagma esdevé un complement del primer. Fixeu-vos en els 
exemples següents: 

La casa de Joan 
Treballa a Onil 
Un pinzell per a pintar 
He escrit un article en la revista de festes 

Paqui
Resaltado
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Podem classificar les preposicions en: 

àtones tòniques

simples a, amb, de, en, per, per a contra, entre, fins, malgrat, 
sense (sens), sobre, sota, vora 

compostes cap a, des de, fins a 

RECORDEU

Com a regla general, s’ha d’usar la preposició en davant de llocs físics, però usarem 
la preposició a davant de topònims, davant de l’article determinat (el, la, els, les),
davant de l’interrogatiu quin i variants i davant les paraules casa, palau, taula.

Ex.: Viu a Alacant, però treballa a Elx.
Ex.: El van trobar al pati de l’edifici 

En el cas dels llocs figurats utilitzarem la preposició en.

Ex: He trobat la notícia en Internet 

Exercicis

1 Completeu les frases següents amb les preposicions a, en, amb, fins, des de, cap.

1 _____ aquell poble no hi ha cap església. 

2 Compra-ho _____ aquella botiga. 

3 Volem tornar d’ací _____ dues setmanes. 

4 Hem fet espaguetis _____ la bolonyesa. 

5 En arribar ______ Novelda ja era de dia. 

6 Tingueu _____ compte les indicacions que us he fet. 

7 Talla-ho _____ quatre trossets. 

8 Es va llicenciar _____ Medicina fa dos anys. 

9 Talla-ho _____ el ganivet. 

10 No deixarà de patir ________ que acaben les oposicions. 

11 No vam conéixer la veritat ________ que ens la va contar. 

12 Vivim a Polop ______ l’any 1996. 

13 Aviseu-me _______ a les nou del matí 

14 Veniu ______ ací, per favor! 

Paqui
Resaltado



150 Quadern de Valencià Elemental

4 Corregiu els barbarismes de les frases següents:    LÈXIC

1 Ha eixit d’una llarga enfermetat. 

 ___________________________________________________________________  

2 T’has tornat loco? 

 ___________________________________________________________________  

3 Ha comés una locura. 

 ___________________________________________________________________  

4 De vegades pareix que estiga majareta. 

 ___________________________________________________________________  

5 Com que estic refreat em posaré la jaqueta. 

 ___________________________________________________________________  

6 No sé si tinc febre. Posa’m el termòmetro. 

 ___________________________________________________________________  

7 Avui no aniré a classe, perquè em fa mal la garganta. 

 ___________________________________________________________________  

8 Avisa l’enfermera que vaja a l’habitació número 325. 

 ___________________________________________________________________  

9 Quan era petit vaig passar el sarampió i la viruela.

 ___________________________________________________________________  

10 Van col·locar l’enferm a la camilla per traslladar-lo d’habitació. 

 ______________________________________________________________________  

5 D’aquests refranys sobre la salut, quins us semblen més encertats? 

a) Bon exercici cura tot vici. 

b) L’alegria allarga la vida. 

c) Casa on entra el sol no hi entra el metge. 

d) Qui té salut és ric. 

e) Qui no pren el sol pren dol. 

f) Tranquil·litat i bons aliments fan sanes les gents. 

Paqui
Resaltado

Paqui
Cuadro de texto
7- LÈXIC
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6 Ompliu els buits del text següent amb les paraules del requadre per tal que faça sentit, 
però tingueu en compte que no les necessitareu totes: 

bena, xarop, colp, mal, pomada, cotó en pèl, tall, os, injecció, xeringa, sang, sagnar, 
pelat, febre, blaüres, guix, termòmetre 

Ignasi explica què li ha passat: 

“Després de l’accident em vaig quedar tot adolorit. Em feia molt de ___________ la cama. 

Notava que se m’unflava. En l’altra cama tenia un ___________ molt profund i me n’eixia 

molta ____________. M’havia pegat un bon ____________ al cap, tenia un ____________ als 

colzes i _____________ per tot el cos. Al dispensari van veure que tenia un ___________ de la 

cama trencat i me la van enguixar. A l’altra em van posar uns quants punts. Em van posar una 

______________ al cap, em van posar el _____________ per si tenia febre, i finalment em van 

posar una ______________ antitetànica”. 

7 Completeu el quadre de primers auxilis amb les paraules corresponents tenint en 
compte les definicions que hi ha més avall: 

En cas de (1) _____________ lleveu la roba a la persona accidentada i apliqueu-hi aigua 
freda abundant. No rebenteu les (2) _____________ que s’hagen pogut formar. Si la (1) 
____________ és extensa, cal que aneu a urgències. 

En cas de (3) ______________ d’animal domèstic, netegeu la (4) _____________ amb aigua 
i sabó. Controleu l’hemorràgia amb gases o (5) ______________. Assegureu-vos que 
l’animal estiga vacunat. Consulteu el metge. 

En cas de (6) ________________, retireu el fibló amb unes pinces netes. Apliqueu-hi (7) 
______________ antihistamínica. Si la persona és al·lèrgica, notareu (8) _____________ i 
una rojor al lloc de la (7) ______________. En aquest cas, dirigiu-vos a l’hospital. 

En cas d’ (9) _____________, netegeu la boca i el nas de la persona afectada. Pegueu-li uns 
colps a l’esquena. Feu-li la respiració artificial i demaneu auxili mèdic urgent. 

1 Efecte del foc en un cos; senyal, nafra, etc. que deixa el foc o la calor en la pell. 
2 Porció d’aire o de gas qualsevol envoltada d’un tel d’aigua o de qualsevol altre líquid. 
3 Acció de mossegar. Lesió feta mossegant. 
4 Lesió feta per un colp. 
5 Tires generalment de fil, especialment per a lligar o embolicar un membre i per a 

subjectar apòsits aplicats a una nafra, un tumor, una contusió, etc.  
6 Acció o efecte de picar. 
7 Mescla de greix i d’altres ingredients emprada com a cosmètic o com a medicament. 
8 Acció d’inflamar o inflamar-se. 
9 Acció d’ofegar o d’ofegar-se; l’efecte. 



152 Quadern de Valencià Elemental

A MENJAR BÉ! 

8 Comenteu les afirmacions següents: 

1 Els homes, quan ho fan, cuinen millor que les dones, però deixen la cuina molt més 
bruta i no escuren els plats. 

2 Els millors cuiners sempre són homes. 
3 Els homes veuen la cuina com una professió, no com una obligació. 
4 Cuinar és un plaer. 
5 Si es pot guisar en poc temps, per què dedicar-hi tres hores? 
6 Els plats tradicionals necessiten massa temps per a la seua elaboració. Millor un plat 

ràpid encara que no siga tan bo. 
7 M’agrada cuinar, però m’agrada molt més que cuinen per a mi. 

9 Quina recepta típica del vostre poble o de la vostra comarca coneixeu? Expliqueu-la. 

Ingredients:__________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
_______________________________________________________ 

Preparació:___________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________ 

Presentació:________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 

10 Detecteu els barbarismes de les frases següents i corregiu-los: 

1 Trau la merlussa del congelador. ___________________________________________  
2 Pose’m un quart de jamon york. ___________________________________________  
3 Has de batir els ous ben de pressa. _________________________________________  
4 Primerament, has de separar les yemes de les clares. ___________________________  
5 M’agrada tostar-me el pa i untar-lo amb mantequilla. __________________________  
6 En un aniversari no ha de faltar mai una bona tarta. ____________________________  
7 Posa la taula. No oblides els teneors ni les servilletes.___________________________  
8 Podries passar-me l’aceitera, per favor?______________________________________  
9 Què preferiu de postres, freses, cereses, cirueles o un melocotó? __________________  
10 No puc preparar aquest plat perquè no tinc una sartén prou gran. _________________  
11 Per favor, un zum de taronja i una tarta de poma. ______________________________  
12 No m’agraden els menjars amb tanta grassa. __________________________________  
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11 Expliqueu breument com es fa: 

Un café: ________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 

Una truita francesa: _______________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 

Una truita de creïlles: _____________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 

Un flam: _______________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 

Unes creïlles fregides: _____________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 

12 Escriviu la paraula corresponent en cada frase, tenint en compte la definició: 

1 La carn s'ha de menjar amb ____________________ (OBJECTE AMB TRES O QUATRE 
PUNTES QUE SERVEIX PER A PUNXAR TROSSOS DE MENJAR) i ganivet. 

2 El cotxe del meu germà fa molt de ____________________ (CONJUNT DE SONS 
INHARMONIOSOS QUE NO SÓN LA VEU HUMANA O ANIMAL, NI EL SO D'UN INSTRUMENT 
MUSICAL) quan fa marxa arrere. 

3 El ____________________ (LLIT D'UN XIQUET DE BOLQUERS) que m'han regalat és de 
fusta massissa. 

4 Joan treballa de ____________________ (PERSONA QUE SERVEIX LES TAULES EN UNA 
CAFETERIA, BAR, ETC.) en un restaurant de Gandia. 

5 Passarem les vacances a l'____________________ (TROS DE TERRA VOLTADA D'AIGUA 
PER TOTS ELS COSTATS) de Mallorca. 

6 En aquest despatx no hi ha cap ____________________ (RECIPIENT ON S'APAGUEN ELS 
CIGARRETS).

7 Cada matí em desdejune amb una ____________________ (RECIPIENT XICOTET DE 
PORCELLANA, VIDRE, ETC., AMB ANSA) de café amb llet. 

8 Van vindre del camp amb una ____________________ (RECIPIENT DE JONCS AMB UNA 
BOCA AMPLA I AMB UNA O DOS ANSES) plena de pomes que colliren dels arbres. 

9 La grip és una ____________________(ALLÒ QUE TENIM QUAN HEM PERDUT LA 
SALUT) molt comuna. 

10 En ma casa tirem un raig d'____________________ (LÍQUID GREIXÓS QUE S'UTILITZA
PER A PREPARAR MENJARS O EN LA INDÚSTRIA) a l'ensalada. 
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11 Quan menges, no poses els ____________________ (PART ON ES DOBLEGA EL BRAÇ) a 
la taula. 

12 La solució de l'____________________ (JOC QUE CONSISTEIX A DESCOBRIR LA 
SOLUCIÓ D'UNA PREGUNTA O EL SIGNIFICAT D'UNA FRASE) la trobaràs en l'última 
pàgina.

13 He comprat un ____________________(SAC RECTANGULAR QUE SERVEIX PER A 
DORMIR I QUE ES POSA DAMUNT DEL SOMIER) per al llit de matrimoni. 

14 Ahir vaig veure la teua ____________________(MULLER D'UN FILL) a la piscina 
municipal. 

15 M'agrada el pa que fan al / a la ____________________ (LLOC ON ES VEN PA) del 
cantó.

16 Necessite unes ____________________ (INSTRUMENT QUE S'USA PER A TALLAR) per a 
tallar la tela del vestit. 

17 El teu germà és un ____________________ (PERSONA A QUI AGRADEN MOLT ELS 
DOLÇOS).

18 Quan faces el llit, canvia els ____________________(PEÇA DE TELA QUE ES POSA AL 
LLIT).

19 A Londres sol haver-hi molta ____________________ (VAPOR ESPÉS QUE ES FORMA A 
L'ATMOSFERA A POCA ALÇADA DE TERRA).

20 He d'anar a la perruqueria a ____________________ (ORDENAR ELS CABELLS I 
DISPOSAR-LOS D'UNA DETERMINADA MANERA)-me. 

21 La meua ____________________ (PERSONA QUE PRESENTA UN XIQUET AL BAPTISME)
m'ha fet un regal. 

22 Si no hagueres menjat tantes llepolies, ara no et faria mal la ____________________ 
(CAVITAT QUE CONTÉ L'ESTÓMAC I ELS INSTESTINS, VENTRE).
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13 Relacioneu els oficis amb els objectes i formeu-ne el femení corresponent als oficis: 

martell perruquer perruquera _

avió infermer       ___________ 

assecador aviador          ___________ 

recepta ferrer             ___________ 

escó drapaire        ___________ 

botiga delineant       ___________ 

carta enginyer        ___________ 

pont carter            ___________ 

drap mestre           ___________ 

plànol dependent     ___________ 

llibre diputat          ___________ 

pala pescador       ___________ 

retrat electricista    ___________ 

xarxa metge            ___________ 

disc vigilant         ___________ 

baló llaurador      ___________ 

falç / corbella fotògraf        ___________ 

gorra miner            ___________ 

tractor cantant         ___________ 

ordinador futbolista      ___________ 

farmaciola / xeringa segador         ___________ 

endoll oficinista       ___________ 

1
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14 Resoleu el jeroglífic i descobrireu un ofici: 

QUI SÓN AQUESTES POBRETES? 

t                        t
                                      t

t 2 + 3 
                      t t               t
         t
t                           t         

15 Relacioneu la llista d’activitats amb un dels oficis de l’exercici 2: 

1 Treballa a l’aire lliure  ___________ 4 Fa molt d’exercici ______________ 

2 Els dissabtes no treballa ___________ 5 Porta informació ______________ 

3 Per Nadal fa hores extra ___________ 6 Recorre els carrers ______________ 

16 Trieu un dels oficis anteriors i escriviu sis pistes com les de l’exemple. Passeu-ho a una 
altra persona i que endevine l’ofici que heu seleccionat. 

_____________________________  _____________________________ 

_____________________________  _____________________________ 

_____________________________  _____________________________ 
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2 La derivació 

La derivació és el procediment morfològic de creació lèxica que ens permet l’obtenció de 
paraules noves a partir de les que ja teníem. Les paraules noves que ens proporciona la derivació 
s’anomenen derivats i els elements afegits als lexemes són els afixos.

Com a elements lingüístics que permeten derivar paraules, els afixos no existeixen tot sols, han 
d’aparéixer lligats a un lexema. Segons el lloc d’aparició respecte del lexema, els classifiquem 
en:

Prefixos: morfemes que van davant del lexema, ex.: des-calç

Sufixos: morfemes que van darrere del lexema, ex.: calç-ar

Infixos: morfemes que van col·locats entre el lexema i el sufix, ex.: calç-ot-
et
(el lexema dels exemples és sempre calç-)

RECORDEU
El prefix en- es converteix en em- davant de les consonants p, b i m.

El prefix in- es converteix en: 

im- davant de la consonant m. Ex.: immadur, immerescut…

il·l- davant de la consonant l. Ex.: il·lògic, il·lícit...

El prefix a- (privatiu) significa ‘sense, no...’. Ex.: asimetria, anormal...

Paqui
Resaltado

Paqui
Resaltado

Paqui
Resaltado

Paqui
Resaltado

Paqui
Resaltado

Paqui
Resaltado

Paqui
Resaltado

Paqui
Resaltado
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Exercicis

1 Escriviu el verb derivat de cada paraula com indica l’exemple següent: 

consell aconsellar espai  

covard  registre  

gola  costum  

bena  festa  

pedaç  greu  

rajola  tros  

racó  hospital  

fosc  capçal  

presó  gàbia  

ràbia  passeig  

just  sabó  

curt  malalt  

vernís  brut  

rosec  roig  

clar  pitjor  

lluny  greix  

fum  mut  

prim  corda  

Paqui
Resaltado

Paqui
Resaltado
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3 Locucions i frases fetes 

1 Uniu cadascuna d’aquestes locucions adverbials amb el seu significat

1 a bastament     1  prou, suficient 

2 a simple vista  ___ a l’orella i en veu baixa 

3 a cau d’orella  ___ en abundància

4 a contracor   ___ molt a la vora 

5 a corre-cuita   ___ sense govern, endut pel vent

6 a dojo   ___ sense comptar o mesurar

7 a dreta llei   ___ sense tenir-ne ganes

8 a frec   ___ en justícia

9 a la babalà   ___ sense posar atenció

10 a la deriva   ___ precipitadament

11 a la menuda   ___ sense llum, sense veure-s’hi

12 a la valenta   ___ quasi no

13 a l’engròs   ___ al detall 

14 a les fosques  ___ en gran quantitat

15 a les palpentes  ___ amb passió, amb coratge

16 amb prou feines  ___ ajudant-se de les mans per no ensopegar

17 a mans besades  ___ amb tota la bona disposició

18 a males penes  ___ de gust, amb satisfacció

19 a pler   ___ a poc a poc, sense pressa

20 a pleret   ___ amb molt d’esforç

21 a posta   ___ fins a l’últim extrem possible

22 a repèl   ___ amb els mitjans que calga

23 a rodolons   ___ amb raó o sense

24 a tort   ___ expressament

25 a tort i a dret  ___ rodolant

26 a totes passades  ___ sense raó

27 a ull nu   ___ sense l’ajut de cap aparell

28 a ulls clucs   ___ sense tenir-ne ganes 

29 a ultrança   ___ amb els ulls tancats 

30 al cap i a la fi  ___ en definitiva 

Paqui
Resaltado
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31 al capdavall  ___ resumint totes les consideracions

32 amb un no res  ___ abans de tota altra cosa

33 comptat i debatut  ___ sense el més mínim esforç

34 costa amunt   ___ en conclusió

35 d’amagat   ___ ocultament

36 de bell antuvi  ___ obrir del tot

37 de bat a bat   ___ boca per avall

38 de biaix   ___ obliquament

39 de gairell   ___ de manera obliqua

40 de bocaterrosa  ___ (amb el verb venir) sense ganes

41 de tot cor   ___ agafant-se del braç

42 de grat   ___ d’improvís

43 de cap a cap  ___ de memòria

44 del bracet   ___ d’una punta a l’altra

45 de cap a peus  ___ amb tota la voluntat

46 de colp i volta  ___ fent veure que no es mira 

47 de sobte   ___ amb gust

48 de cor   ___ de dalt a baix

49 de cua d’ull   ___ inesperadament

50 de debò   ___ de veritat, de veres

51 de fit a fit   ___ sense gràcia ni interés

52 de franc   ___ fermament, amb dedicació intensa

53 de gom a gom  ___ mirar fixament

54 de passada   ___ d'amagat 

55 de sotamà   ___ sense haver menjat res

56 de valent   ___ sense que hi càpiga res més

57 en conill   ___ sense deturar-se gaire

58 en dejú   ___ gratuïtament

59 fil per randa  ___ sense roba

60 xino-xano   ___ detalladament

61 sense solta ni volta  ___ aproximadament

62 si fa no fa   ___ caminar a poc a poc 
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Un psicòleg determina que l’home no 
aguanta 72 minuts quan va de compres 

quest és el límit que un home és capaç 
d’aguantar la seua parella quan van junts de 
compres, abans de perdre els nervis i 

començar a discutir. Quan l’home entra en crisi, la 
dona encara té altres 28 minuts de corda per a 
continuar comprant. Aquest descobriment és el 
resultat a què ha arribat Tim Denison, un psicòleg de 
la Universitat d’Essex, després d’estudiar els hàbits 
de compra de més de 2.000 anglesos, segons informa 
el diari The Independent.

Denison assegura que el comportament de les dones i 
dels hòmens difereix significativament, també quan es tracta de comprar. Per una banda, 
els hòmens actuen com a “caçadors”, ja que van amb una idea clara del que volen, ho 
busquen i ho compren amb rapidesa; per l’altra, les dones es comporten com a 
“recol·lectores”, ja que es prenen el seu temps, fan les voltes que creuen que els fan falta 
i tenen una imatge menys preconcebuda del seu objectiu. 

La televisió 
a televisió marca el comportament de moltes 
persones, modifica actituds, crea unes pautes 
de conducta determinades en els casos en 

què no se’n fa una lectura crítica. Els polítics i els 
publicitaris saben quina és la seua influència i la 
utilitzen per als seus interessos. Quan se sap 
dominar, però, pot esdevenir un formidable 
instrument d’informació i de comunicació. La 
televisió no viu el seu millor moment amb l’auge de 
programes fàcils. Actualment, una gran quantitat de 
canals de televisió es disputen l’atenció del 
televident. La multiplicació dels reality show, dels concursos i de les emissions en què 
predominen la violència, la vulgaritat i el mal gust és un fet evident. Han caigut fins i tot 
en aquest joc les televisions públiques, que haurien de tenir molt clares les seues 
prioritats: informar, formar i distraure. El seu objectiu no hauria de ser competir amb els 
productes de les privades. Els programadors viuen pendents dels índexs d’audiència i el 
públic no és considerat més que un receptor passiu del flux de missatges que s’envien. 

A
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No ens agrada planxar 
 qui li agrada planxar? Tinc un amic que és feliç, quan planxa. Durant els seus 
anys de matrimoni, no li ha quedat més remei que aprendre'n. Dedica algunes 
hores del cap de setmana a la planxa: les camisetes dels dos fills, les bruses de 

la dona, les seues camises. Ho fa amb paciència i sense negar-hi temps i dedicació. És la 
part que li ha tocat en el repartiment de la feina domèstica. Quan era solter, la mare 
s'encarregava d'aquesta tasca. A vegades, hi pensa amb una certa recança. Ell abans mai 

no s'havia aturat a pensar-hi. Li semblava que la roba sorgia 
planxada de la rentadora. Ara, que planxar representa una 
part considerable del seu temps, diu que no li importa fer-ho. 
Fins i tot, va arribar a assegurar-me que li agrada molt 
dedicar-s'hi.  

Mentre planxa —assegura—, pot pensar. És l'únic moment 
del dia, repartit entre la feina i els parents, que el seu 
pensament s'enlaira i s'oblida de tot. Entretingudes les mans 
en la feina mecànica i repetitiva, ell viatja molt lluny. Crec 
que el meu amic deu ser un cas estrany. Com a mínim, 
excepcional. A la majoria de les persones, no ens agrada 
haver de planxar. 

Maria de la Pau Janer, Avui, 7 de juliol de 2004 (adaptació) 

A
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Filtres indumentaris 

uina aparença cal adoptar per 
anar pel món i passar l’escrutini 
dels variadíssims àrbitres de 

l’elegància? La pregunta potser no és la 
del trilió, però tampoc no és irrellevant, 
perquè darrerament hi sol haver àrbitres 
de l’elegància en tota mena de llocs 
públics, des de bars i discoteques fins a 
esdeveniments i restaurants que, a més 
de donar bon menjar, també volen donar 
bona imatge. 

La qüestió, en realitat, és quina és la 
bona imatge, i això és molt pelut, 
perquè és claríssim que no hi ha una 
bona imatge, sinó moltes. Un exemple 
concret i verídic: fa pocs dies vaig 
quedar a sopar amb un amic que viu a 
l’estranger. Quan ens vam trobar, ell 
venia de recórrer la ciutat durant tot el 
dia i anava amb una camiseta, pantalons 
curts i unes xancletes orientals. A la 

ciutat on viu el 
meu amic, per 
a anar a sopar a 
un lloc 
semblant al 
que anàvem, a 
mi no se 
m’hauria 
acudit mai anar 
vestit d’aquella 
manera. 
Cadascú, però, 
té els seus costums. Feia moltíssima 
calor, així que no vaig fer cap 
comentari. La que sí que tenia alguna 
cosa a dir va ser una xica molt amable 
que hi havia a la recepció del restaurant, 
que va dir al meu amic: “Ho sent molt, 
però no el puc deixar passar amb 
pantalons curts”.

JJ. Navarro Arisa, Avui (adaptació) 

Q
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Insolidaritat
er què a alguns humans els costa tant posar-se d’acord? ¿Per què l’orgull els 
impedeix apropar-se als contraris i intentar solucionar aquell problema que en el 
fons saben que no té gens d’importància i que l’únic que els provoca és 

inconvenients i un malestar personal? 

Aquestes inflexions em vénen al cap arran 
d’un afer —aparentment banal— que ha 
enfrontat els veïns d’un edifici de Girona 
per un ascensor que ocupa quatre 
centímetres —quatre!— més del replà i 
vulnera el decret de la Generalitat que fixa 
els requisits mínims d’habitabilitat dels 
edificis. Resulta que un dels veïns, contrari 
a l’ascensor (tot i que a l’escala viu gent 
gran a qui fa molt de servei), va adonar-se 
de les mides “irregulars” de l’aparell i va 
portar l’afer per la via judicial. I què van fer 

al jutjat? Doncs mirar únicament què diu la llei: allò era un ascensor irregular i calia, per 
tant, enderrocar-lo. Així que van donar la raó al veí insolidari. Ja ho veuen, doncs, que 
quatre centímetres poden ser molt importants en aquesta vida, sobretot si no es fa servir 
el sentit comú. Sort que, al cap d’uns mesos, un altre jutge que devia tocar una mica 
més de peus a terra va decidir anul·lar la sentència. 

Aquesta història tan increïble no deixa de ser, però, ben il·lustrativa de l’ambient que es 
respira en moltes comunitats de veïns, on la intransigència i la insolidaritat d’alguns 
dels seus membres són el pa de cada dia. I sovint per afers encara molt més estúpids que 
un ascensor fora mida. Sort que van canviar la llei i ja no és necessària la unanimitat per 
tirar endavant els acords. 

Miquel Riera, Presència, 31-10-02 (adaptació) 

P
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Històries dures 
ncara que semble increïble, hi 
ha històries que són més dures 
que un tango, que contenen més 

dolor que qualsevol bolero, i que 
guarden l'enyorança dels fados. Són 
històries reals, que ningú no ha escrit, 
que ningú no canta. Històries que 
suceeixen al carrer, on la vida és la 
protagonista. Parlen de les dones i els 
homes, del pas del temps. Gabriel 
Ferrater deia que l'únic que ens 
preocupa, de veritat, molt en el fons, 
són aquestes coses: els altres i la certesa 
que el temps ens fuig. Potser tenia raó. 
Aquestes històries parlen també de 
sentiments portats als extrems últims. 

Diuen que arribar als cent anys no és 
gens fàcil. Vol dir una vida llarga, tota 
de fets grans o minúsculs, de dies de sol 
i de moltes pluges. Era un carnisser 
britànic que visitava cada dia la seua 
esposa a l'asil d'ancians on ella estava 
ingressada. La dona estava malalta i 
tenia vuitanta-set anys. Havien passat la 
vida estimant-se. Ell anava a veure-la 
com qui compleix una cita amb l'amor. 
Potser conservava encara aquell punt 
d'il·lusió adolescent que mai no havia 
perdut o que recuperà en els anys de la 
vellesa. Les visites duraven vuit hores. 
No sé què devien explicar-se. Tal 
vegada poques coses. Qui sap si només 
es miraven en silenci, sense paraules, i 
se sentien bé, i en tenien prou. 

Ell la va degollar. Ho va fer, en saber 
que havien de traslladar-la a un altre 
centre per causa de la seua malaltia. El 
centre era lluny i no podrien veure's. Va 
preferir que es morira. Al cap i a la fi, 
no
li
feia 
por
la

sang. Per alguna cosa, havia fet de 
carnisser tota la vida. El jutge va dir que 
l'entenia. Considerà que el seu crim era 
un gest de desesperació, un acte d'amor. 
Va condemnar-lo a una pena simple de 
dotze anys de treballs forçats. 

Quan complisca la pena, l'home tindrà 
cent dotze anys. Segurament haurà 
passat a formar part del rècord del 
Guinnes. Mentrestant, el temps que li 
quede, siga llarg o curt, se li farà etern, 
perquè no podrà veure-la. Cada nit la 
somiarà i s'imaginarà que es retroben en 
algun indret perdut, més enllà de tots els 
cels.

Maria de la Pau Janer, Avui, 17-08-04 
(adaptació)

E
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Fer neteja 
a veritat és que no saps ben bé 
com, però, a poc a poc, quasi 
sense adonar-te'n, els papers 

comencen a ensenyorir-se de la casa i 
ocupen tots els espais possibles: la 
tauleta de nit, al costat de la tauleta de 
nit, la taula de l'estudi, la tauleta i la 
cadireta de vímet del costat... No és 
paperam diguem-ne important, 
imprescindible, d'aquell que et cal per al 
teu dia a dia, sinó que es tracta de 
papers diversos, capaços de sobreviure a 
la quotidianitat més estricta i de resistir 
heroicament, sense ser vistos ni tocats, 
el pas dels dies, dels mesos i, potser, 
fins i tot dels anys. Mai no trobes el 
moment oportú per endreçar-los, 
sempre hi ha coses que et semblen d'una 
prioritat més gran, fins que, un dia, 
recordes que els tens i que et cal 
consultar-los, i et veus obligat a fer un 
pensament. És aleshores quan et 
capbusses en l'oceà de retalls de diaris, 

periòdics sencers, revistes, cartes, 
fotografies, dossiers, reculls de premsa, 
agendes velles, llibretetes de telèfon, 
notes manuscrites... Decideixes que ha 
arribat l'hora de fer neteja, de triar i 
garbellar, i comences l'aventura 
apassionant de no saber amb què et 
trobaràs, talment com qui s'endinsa en 
la dimensió desconeguda, sempre plena 
de sorpreses. 

Veus que tens diaris sencers, els 
fulleges i ets incapaç de descobrir per 

què els conserves. De vegades pot ser 
per un motiu important en aquell 
moment, però que ara, mesos després, 
no sols ha perdut actualitat, sinó que 
també ha deixat de ser-ho. Això et 
succeirà en molts altres casos. El pas del 
temps dóna sempre una altra 
perspectiva a la majoria de coses, de 
manera que amb la mateixa intensitat 
amb què un esdeveniment s'allunya en 
la distància i es fa més petit, també 
disminueix l'abast i la repercussió del 
fet. En sec, salta la sorpresa i topes amb 
un informe ben documentat, amb 
gràfiques i xifres, que et continuen sent 
de gran utilitat. Constates també la 
vigència de molts articles d'opinió i, 
alhora, la fugacitat de tants altres. 

Les revistes, certes revistes, és el que 
més et dol de desprendre-te'n. T'hi has 
resistit molt i molt, però al final t'arribes 
a convèncer que no ho pots conservar 
tot i que tens un problema evident 
d'espai. Comences a llençar exemplars i, 
al començament, sents com una mena 
d'esqueixament intern, com un dolor 
que et fa un mal irreparable, perquè 
perds una cosa que estimes. Mantens 
íntegres els exemplars que t'interessen i 
n'arranques els fulls que et serviran de 
totes totes: entrevistes, retrats 
biogràfics, reportatges històrics... 
Retens tot just allò que ara et sembla 
impensable que te'n pugues desprendre, 
per més que saps que, en el futur, temes 
que ara et semblen decisius, potser no 
ho seran tant.

En acabar de fer neteja, sospires, 
alleujat, amb la sensació, amb l'estudi 
net i ordenat, que també tens la vida una 
mica més endreçada. Fins que passe el 
temps i, com si res, calga recomençar 
una altra vegada... 

Josep Lluis C., Avui 29-09-04 
(adaptació)
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Tot tranquil·litzant-se 
nmig de l'agitada vida que en 
més o menys grau portem, siga 
en l'aspecte físic, siga en el 

mental, un elevat percentatge de 
membres de la nostra avançada societat 
recorre a prendre tranquil·litzants.
Segons un recent estudi mèdic, els 
depressors dels sistema nerviós central 
estan en els primers llocs del consum 
farmacològic. En recepta o sense, 
d'acord amb l'escrupolositat o no del 
dispensador farmacèutic, la gent 
s'empassa substàncies d'aquesta mena 
per tal de combatre l'ansietat, l'insomni 
o qualsevulla molèstia que puga ser 
relacionada amb trastorns 
psicosomàtics. Una de les 
conseqüències és que prop d'un milió i 
mig de persones abusen dels 
tranquil·litzants, és a dir, s'han convertit 
en addictes. La tolerància que creen 
aquests psicòtrops fa que cada vegada 
necessiten prendre'n més quantitat per 
tal d'obtenir els mateixos efectes que al 
principi. Desfer-se'n esdevé dificultós, 
per la qual cosa es torna imprescindible 
tenir-los sempre a mà. Es passa a ser-ne 
dependent, no pas per pròpia voluntat. 

Aquest seria un succint repàs dels 
aspectes clínics. Un altre tema són les 
circumstàncies sociopersonals que 
menen a entrar en tal roda de consum. 
Atenent la Memòria del pla nacional 
sobre drogues de l'any 1993, observem 
que entre el 1988 i el 1993 l'augment 
del consum de tranquil·litzants va ser 
d'un 143 per cent. Un increment brutal 
que s'ha vist superat per la constatació 
que de llavors ençà el creixement ha 
estat del 250 per cent, dada recentment 
aportada pel mateix organisme oficial. 
La pregunta que s'escau fa referència a 
les causes que condueixen a requerir 
aquestes substàncies psicoactives. Què 
posa la gent nerviosa, ansiosa, 

intranquil·la a fi de comptes? Per què 
entre la general abundància de 
comoditats, cases i cossos perfumats, 
suficient alimentació, cura sanitària i 
més llibertat personal que en èpoques 
anteriors les persones cauen en el 
desequilibri emocional? Per què la 
salubritat de l'intel·lecte falla? 

Potser el problema està en el 
sobreesforç que requereix arribar molt 
amunt en l'èxit públic i en l'èxit privat. 
Per al primer, la lluita s'inicia a l'escola i 
continua al llarg de la vida laboral. Per 
al segon, el llistó és tan alt que mai no 
se'n té prou. La recerca de la felicitat 
esdevé tan esgotadora que la 
tranquil·litat que no es busca en la 
moderació s'espera dels fàrmacs. 

Entre la població estudiant, els 
tranquil·litzants ja constitueixen la 
droga més consumida després del tabac 
i l'alcohol. L'Institut de la Dona ha 
publicat que un 88,4% de les noies 
estudiants han pres algun tipus de 
tranquil·litzant, percentatge que es 
redueix al 80% pel que fa al conjunt de 
dones. Reducció relativa enmig d'unes 
proporcions escandaloses de població 
femenina que en un moment o altre es 
veu abocada a un psicòtrop. 

Quan, ara fa 50 anys, aquestes 
substàncies van ser introduïdes a la 
farmacopea, el conjunt de la societat era 
objectivament bastant més desgraciada 
i, no obstant això, no es preveia que el 
consum assolisca les xifres actuals. Que 
les condicions objectives siguen millors 
no garanteix que s'estigua més satisfet. 
Sembla que, més enllà de les píndoles, 
caldria incidir en la higiene de la 
mentalitat social. 

Eulàlia Solé, Avui 17-08-04 (adaptació)
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Erotisme llunyà, no primitiu
a diversitat i la universalitat de 
la condició humana és una font 
gairebé inexhaurible de plaer i 

ensenyaments. També, per desgràcia, 
d'incomprensions i prejudicis. Per a 
entendre la diversitat cal poder concebre 
que altres persones, en llocs i 
circumstàncies diferents, poden 
entendre i expressar de formes diverses 
la seua perplexitat o fascinació davant 
de fenòmens i sentiments que, de fet, 
tenen arrels universals. La sexualitat i 
les pràctiques, rituals i mites associats 
són exemples d'un impuls universal de 
les persones que es manifesta o expressa 
amb un ventall molt variable de formes. 

Tot
això,

que

sembla tan abstracte, es pot concretar 
amb exemples senzills i concrets. En la 
societat occidental, els turmells d'una 
dona no són una visió especialment 
transgressora, però en alguns llocs de 
l'Índia poden representar un signe 
d'invitació o de disponibilitat sexual. 
Quan els primers europeus van arribar a 
les illes del Pacífic, la nuesa i la visió 
dels òrgans genitals masculins o 
femenins no eren un escàndol per a 
ningú fins que no hi va arribar un 
individu irat amb un tros de drap i dient 
a tothom que es tapés. Igual que la 
bellesa, l'escàndol és a la mirada de qui 
el vol veure. 
El sexe i el desig són fenòmens comuns 
a tota l'espècie humana, però els valors i 

mites que els envolten i les pràctiques 
que els expressen són tan antics com la 
humanitat i tan diversos com les 
comunitats i cultures que poblen el 
planeta. Tots els pobles i cultures tenen 
els seus prejudicis i els seus tabús més o 
menys racionals, però el fet és que la 
civilització que des de fa segles s'ha 
expandit fins a esdevenir global és 
l'occidental. Si visquérem en un món 
culturalment determinat pels esquimals 
o els zulús, potser caldria criticar o 
deplorar una altra mena de prejudicis i 
els seus efectes. La tendència de la 
cultura occidental a considerar 
primitives les normes o concepcions 
d'altres cultures (o a desqualificar-les 
com a pròpies d'un comportament 
salvatge) ha generat molta ignorància i 
molts malentesos. La temptació 
d'imposar els nostres prejudicis o 
convencions com els únics possibles ha 
provocat molts crims i tragèdies. 

El sexe i el desig són universals, però 
l'erotisme no. El que en un lloc pot ser 
incitació oberta o subtil, en un altre és 
una exaltació màgica de la fertilitat, o, 
senzillament, un acte o un gest trivial o 
de mal gust. No només es tracta de 
saber què incita o desagrada a les 
diferents cultures, sinó sobretot quins 
valors i representacions atribueix 
cadascuna a un àmbit de consciència i 
comportament com el sexe, que és 
social i global, però també personal i 
íntim. Algú va dir que al món hi havia 
tantes aproximacions al sexe com 
individus. No sé si és cert o no. El que 
sembla clar és que la nostra cultura no 
és l'única, ni necessàriament la millor, 
ni menys encara la primera. 

J. J. Navarro Arisa, Avui 17-08-04 
(adaptació)

L



Annex de textos 185

Ser universitari no és conquerir l’Everest 
n bon amic em deia tot 
emocionat el dia que va acabar 
la carrera triada que ell era el 

primer membre de la seua família que 
havia pogut estudiar en la universitat. 
És un xicot nascut en un barri de gent 
treballadora. La seua sensació no era un 
fet aïllat; al si de les famílies d'aquesta 
tipologia social que un fill anara a la 
universitat era tot un esdeveniment, com 
si el vell somni de la classe obrera que 
l'educació i la cultura els faria més 
lliures es duguera finalment a terme. 

Eren uns privilegiats que anaven a la 
universitat perquè els seus pares se 
sacrificaven renunciant al salari que els 
fills podien guanyar. Tradicionalment, 
als 14 anys o abans en algunes ocasions, 
els xics i xiques entraven al món 
laboral. Per tant, aquells que avui són 
arquitectes, magistrats i polítics van ser 
els pioners d'un fet que després es 
generalitzaria: que els joves pogueren 
cursar estudis universitaris. A partir dels 
anys setanta va ser com la culminació 
del somni d'una millora social 
aconseguida després de molts anys de 
lluitar-hi. 

Com tots els somnis, 
tenia una part 
d'irreal: creure que la 
carrera triada 
assegurava el 
pervindre. Ara ja 
saben molts dels que 
han estudiat que 
sovint la carrera tot 

just dóna uns coneixements que no 
sempre es podran exercir, perquè no es 
trobarà la faena desitjada i caldrà agafar 
la que isca. La conseqüència evident és 
per a alguns un desencís massa 
prematur, ja en el camp de 
l'ensenyament secundari. Tanmateix, un 
pensa que el rebuig a la vida escolar, 
d'una banda, i la frustració que segueix 

a l'acabament dels estudis, d'una altra, 
tenen unes causes que la societat hauria 
d'atacar més enèrgicament. 

Entre tots hem contribuït a mitificar la 
universitat, com si aquell que té un títol 
emès per una facultat fóra superior al 
que ha après un ofici. Per aquesta raó, 
fins fa quatre dies pocs estudiaven per a 
guixaire, fuster o lampista, quan hi ha 
demanda evident en aquests sectors i, en 
canvi, molts s'apuntaven a carreres 
prestigiades però evidentment inflades, 
com telecomunicacions, medicina, dret i 
periodisme. Només cal esmentar una 
experiència: l'Ajuntament de Barcelona 
va esperonar la idea de Barcelona 
Activa, on xics i xiques que no 
funcionen en estudis convencionals 
segueixen cursos del que fins fa quatre 
dies anomenàvem formació 
professional. Alguns no aconseguien 
acabar-los perquè hi havia empresaris 
que anaven a contractar-los amb 
urgència perquè falten persones que 
hagen après un ofici 

Aquest és un exemple, però significatiu. 
Caldria tornar a valorar l'aprenentatge 
d'un ofici, i també caldria tornar a la 
vella fórmula del mestre i el deixeble 
fins i tot en les feines que duen a terme 
els que han seguit una carrera 
universitària. És un fet que s'ha perdut 
aquest sistema que va fer de molts de 
nosaltres uns professionals. 

I caldria, a l'hora d'orientar a triar uns 
estudis, partir del que realment cal a la 
societat i no de les impressions que 
puga tenir un mestre ben intencionat. 
Hem de començar a explicar que és 
possible realitzar-se sent simplement 
fuster o lampista i que arribar a estudiar 
a la universitat no és com conquerir 
l'Everest. 

Josep M. Huertas, Avui 21-9-04 
(adaptació)
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Foie gras 
l foie gras ha caigut en 
desgràcia, i gent com Kim 
Basinger o Paul McCartney han 

signat manifestos perquè el 
prohibisquen. Ho diuen pels ànecs. No 
ens enganyem: farcir amb embut un 
ànec perquè nosaltres en fem festa és 
una crueltat. No s'hi val dir que ho fem 
per alimentar-nos, per les proteïnes, 
perquè això és mentida: ho fem per 
plaer, perquè un bon foie gras és una de 
les coses més exquisides que existeixen.  

Estic a favor dels animals, i em sap greu 
que els fem tant de mal. Però això del 
foie gras em preocupa, i no sols perquè 
en sóc una entusiasta, sinó perquè, què 
farem amb la llagosta? És obvi que 
bullir-la viva és una de les màximes 
crueltats imaginables. I les granges de 
pollastres ens mostren la pitjor de les 
condicions en què pot viure un ésser 
viu. No crec que els ànecs siguen més 
feliços si els degollem, perquè això és 
de bàrbars. Pel que fa a pescar, que té 
bona literatura i no sembla tan cruel 
com disparar en una cacera, no sé si heu 
vist el desesper del peix fora de l'aigua o 
la trista condició dels crancs que 
s'arrosseguen per sobre el gel de la 
peixateria, en una inútil fugida de la 
mort. El caviar és una altra animalada, 
car deixem sense descendència el pobre 
esturió. La matança del porc és brutal. 

L'immisericorde calbot al conill no és 
més humanitari, i que els cabridets que 
encara mamen o els porquets acabats de 
nàixer siguen sacrificats per al plaer del 
nostre paladar és una maldat. 

Vull dir amb tot això que les persones 
matem animals i ens els mengem. 
Mirem-ho com ho mirem, és un acte 
violent, un abús de poder i una crueltat. 
Podem fer-nos vegetarians, és clar, però 
si escoltes biòlegs de confiança et diran 
de seguida que arrencar un rave és tan 
dolorós i cruel com tallar-li el cap a un 
porc. No sé què podem fer, doncs. 
Podem intentar el menjar sintètic, però 
això significa una vida ben antinatural, 
unes fàbriques contaminants i uns 
obrers respirant fètides barreges. 

Tot això passa pocs dies després que 
s'hagi alçat, als Estats Units, la 
prohibició que pesava sobre les armes 
de repetició, que ara tornen a ser legals i 
poden ser a l'abast de qualsevol. Mira, 
ja ho tinc: ¿i si per evitar el sentit de 
culpabilitat envers els animals ens fem 
caníbals? O anacoretes, també. Seria un 
estalvi, no? 

Isabel-Clara Simó, Avui, 29-09-04 
(adaptació)
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Viure en un Chevrolet

robar pis s'ha convertit en una autèntica tortura per a moltes persones. A les 
nostres ciutats, els més joves passen autèntics calvaris a l'hora d'aconseguir un 
lloc on viure. A Nova York, fa temps que el tema de l'habitatge és un malson. 

Els lloguers són molts cars. Es paguen més de mil euros per espais reduïdíssims, que no 
reuneixen les condicions mínimes. Hi ha qui observa la situació amb escepticisme i 
mala llet. Molts expressen la seva impotència davant una situació que no presenta 
signes de solucionar-se a curt termini. Altres han decidit enfrontar-s'hi amb sentit de 
l'humor i originalitat. Cercar noves fórmules, sovint poc convencionals, és una aposta 
distinta. És el cas de Tony Ryan quan, fart de pagar mil dos-cents euros mensuals per un 
miniestudi, va decidir-se a comprar un vell autobús escolar. Es tracta d'un Chevorlet del 
1958, que aparca cada setmana en una zona distinta. L'ha pintat de molts colors: blau, 
groc, vermell. Des de fora, fa la impressió d'un vehicle divertit. A dins hi trobem un 
generador d'electricitat, un dipòsit al lavabo, que buida a les estacions de servei de les 
autopistes, cuina, nevera, sofà i equip de música. Una casa en miniatura, on tot es 
combina per viure-hi amb la màxima comoditat possible. 

El seu propietari, que és entrenador de fitness i té trenta-set anys, assegura que és un bon 
invent. Li ha posat el nom de Cleòpatra, perquè és un lloc bell, i diu que li dóna sort. La 
sort de poder ser un rodamón amb el niu a l'esquena, de conèixer gent inesperada que 
s'hi acosta amb un somriure. És clar que els hiverns poden ser freds i durs, i que l'home 
ha perdut la parella, que no podia suportar aquesta barreja d'excentricitat i incomoditat. 

La solució té certa gràcia, si pensem en la capacitat que tenen alguns humans per 
sobreviure. En el fons, darrere l'alegria dels colors, s'amaga la foscor de la incertesa. 
Una incertesa cada cop més generalitzada: no deien que una casa on trobar recer era un 
dret elemental? Tony ha trobat una solució que és transitòria. La provisionalitat té un 
cert encant, quan té data de caducitat clara. Tot el que és transitori pot allargassar-se, 
però acaba trencant-se. El seu Chevrolet li somriu, des de qualsevol cantonada, sense 
saber que té els dies comptats. 

Maria de la Pau Janer, Avui, 20-7-05 (adaptació) 
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Sant Jordi, la rosa i el llibre

om ja saps, Sant Jordi era un soldat romà nascut a la 
Capadòcia (actual regió de Turquia) i és el gran 
protagonista d’una gran gesta cavalleresca que se 

situa a Líbia, però que la tradició catalana creu esdevinguda a 
la població de Montblanc (Tarragona). Diuen que assolava 
els voltants de Montblanc un monstre ferotge i terrible, que 
posseïa les facultats de caminar, volar i nadar, i tenia l’alé pudent, fins al punt que des 
de molt lluny amb les seues alenades enverinava l’aire, i produïa la mort de tots els qui 
el respiraven. Per tota aquella contrada regnava el terror més profund. Cada dia 
devorava un parell d’ovelles. Quan li donaven bous i cavalls tampoc no en tenia prou. 
Fins que calgué sortejar persones per a la fam de la bèstia. Tot el veïnat va decidir, 
doncs, fer cada dia un sorteig entre tots els habitants de la vila i que aquell que destinara 
la sort seria lliurat a la ferotge fera. Així es va fer durant molt de temps, i el monstre 
se’n devia sentir satisfet, ja que deixava de fer els estralls i malvestats que havia fet 
abans. Però... vet aquí que un dia, la sort va voler que la filla del rei fóra la destinada. La 
princesa era jove, guapa, fina... ciutadans hi hagué que es van oferir a substituir-la, però 
el rei fou sever i inexorable, i amb el cor ple de dol, va dir que tant era la seua filla com 
la de qualsevol dels seus súbdits i s’avingué que fóra sacrificada. La donzella, vestida 
de blanc, isqué de la ciutat i ella soleta s’encaminà cap al llac on residia la fera, mentre 
tot el veïnat, desconsolat i afligit, mirava des de la muralla com se n’anava al sacrifici. 

Però fou el cas que, quan va ésser una mica enllà de la muralla, se li presentà un jove 
cavaller, cavalcant en un cavall blanc, i amb una armadura tota daurada i lluent per tal 
de deslliurar-la del sacrifici. Era bell com el sol, era foraster i es deia Jordi. La donzella, 
tota preocupada, li digué que fugira ràpidament, ja que per allí rondava un monstre que 
així que el vera se’l menjaria. El cavaller li digué que no temera, que no li havia de 
passar res, ni a ell ni a ella, ja que havia vingut expressament per combatre la fera i així 
alliberar del sacrifici la princesa, com també la ciutat de Montblanc. La fera va eixir de 
sobte amb gran horror de la donzella i amb gran goig del cavaller. Aquest, amb un bon 
colp de llança el va deixar mig atabalat i confós. Aleshores, el cavaller amb el cordó de 
la cintura d’ella lligà el drac, tot amansit, que ja el seguia com un ovella. Després amb 
un altre colp de llança rematà el drac, que en morir es va fondre a terra i on el drac es va 
fondre, va nàixer un roser de roses roges com la sang. Sant Jordi va collir la més 
formosa i la va oferir a la princesa, va muntar a cavall i, entre crits de joia, va travessar 
la muralla per la porta que, en record d’aquesta gesta, encara avui és coneguda pel nom 
de Portal de Sant Jordi entre els montblanquins.  

Des d’aleshores s’ha convertit en la festa patronal de tot el territori 
català. Sant Jordi és, per als catalans, l’heroi protector que venç el 
drac i salva la princesa, símbol de la victòria sobre el mal i de 
l’aspiració a la llibertat. Contra tota animadversió, Sant Jordi és una 
festa pacífica i, encara més, és l’exaltació d’uns valors tan humans 
com són l’amor, la cultura i el patriotisme. Les roses i els llibres que 
es regalen a les persones estimades, omplin els carrers i les places 
de totes les ciutats i pobles. Festa que s’ha estés perquè el 1995 la 
UNESCO va declarar també el 23 d’abril, Dia Mundial del Llibre. 
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Si ho vera el senyor Gilette 

l terme afaitar té originàriament 
el sentit d'arreglar, d'embellir. 
S'ha d'admetre, doncs, que una 

màquina d'afaitar és una màquina 
d'embellir el rostre. Però tots sabem que 
el criteri sobre allò que és bell canvia 
constantment. En decoració, en moda, 
en els trets físics personals. En algunes 
cultures clàssiques, la barba era 
obligada o prohibida. Avui dia, la 
coexistència és evident: hi ha gent que 
s'afaita i gent que es deixa la barba. (Els 
bigots són una mena de consens entre 
una solució i l'altra). Però l'hàbit 
d'afaitar-se va ser afavorit pel senyor 
King Camp Gillette, nascut fa justament 
150 anys. Aquest nord-americà va 
inventar la fulla d'afaitar, i quan jo era 
jove la gent encara es preguntava si 
s'afaitava amb navalla o amb gil·let. 

L'èxit va ser del tot extraordinari, i 
encara dura actualment. Pense que la 
tendència a afaitar-se va rebre un gran 
impuls amb el triomf del cinema. Els 
actors, sobretot els que feien el paper de 
galant, es presentaven perfectament 
rasurats, i l'exemple irradiava al món 
des dels Estats Units, pàtria del senyor 
Gillette. Els actors que apareixien amb 

una barba desordenada o simplement 
sense afaitar representaven personatges 
desagradables o sospitosos. La joventut 
afaitada era l'esportiva, l'estètica, la 
triomfadora. 

És curiós que la barba passara de ser un 
senyal de respectabilitat —pròpia dels 
grans senyors, dels científics, dels 
generals i dels filòsofs— a ser una 
marca de l'artista, del revolucionari. Ara 
tot està barrejat. Hi ha barbes normals i 
barbes que insinuen un punt de 
narcisisme, i hi ha gent que s'afaita 
perquè vol i una altra que ho fa per 
obligació.

Entre tanta diversitat, només hi ha una 
cosa que no entenc. Com s'ho fan tots 
aquests joves que sempre van com si 
s'hagueren afaitat fa tres dies., ni més ni 
menys. Com es pot aconseguir aquesta 
petita però invariable longitud del pèl? 
És que un modern senyor Gillette ha 
inventat, per afaitar-se, una maquineta 
segadora de gran precisió?  

Josep Maria Espinàs, El Periódico, 15-
2-2005 (adaptació) 
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Sincerament, estimada 
l cinema va significar la 
possibilitat de somniar per a 
moltes persones. A través de les 

imatges del cel·luloide, hem viscut 
moments que transcorrien en escenaris 
inèdits. Hi ha hagut personatges de 
pel·lícula que han passat a formar part 
de l'imaginari col·lectiu. Hem arribat a 
considerar-los persones reals i ens hem 
identificat amb les seues existències 
brillants o plenes de boira.

Una pel·lícula són imatges. Escenes que 
portem gravades al cervell, i que 
apareixen de tant en tant, com vells 
amics. Són també paraules. Les paraules 
i el seu poder suggestiu, evocador. 
Aquelles frases que va pronunciar un 
personatge de mentida, però que 
amagaven veritats profundes. Arribaven 
a ser síntesis de la vida, compendis de 
sensacions que tots hem experimentat 
alguna vegada. 

No fa gaire, un grup de mil cinc-cents 
crítics, professionals del cinema i 
historiadors han elaborat un rànquing de 
les cent frases més memorables del 
cinema. Deu ser complicat fer una llista 
d'aquest tipus. Hi intervenen en graus 
similars la subjectivitat, el gust personal 
i la capacitat evocadora de cadascú. Les 
frases més populars del cinema tenen un 
profund poder evocador. Ens traslladen 

a aquella escena cinematogràfica, i 
també al moment concret en què vam 
veure-la. La frase té sentit per ella 
mateixa i per tot allò que ens evoca. Les 
paraules ens queden gravades quan 
podem relacionar-les amb la pròpia 
experiència vital. 

El número u del rànquing l'ocupa una 
frase que molts recordem: 
"Sincerament, estimada, m'importa un 
rave". Va pronunciar-la Clark Gable a 
Allò que el vent s'endugué, l'any 1939. 
No m'estranya que siga la reina de les 
frases cèlebres del cinema. Quan el 
personatge diu la frase, al final de la 
pel·lícula, ha viscut anys sencers 
perseguint inútilment l'amor d'una dona. 
Scarlett O'Hara, esquiva, ambiciosa, 
burleta i plena de capricis ha jugat amb 
el seu amor. Quan ella descobreix que 
ha viscut enganyada per un miratge i 
que l'estima de veres, a ell ja no li 
importa. La vida i el patiment l'han 
allunyat de l'amor. És cert: hi ha amors 
que es moren, perquè algú s'entesta a 
matar-los. Llavors es pot dir una frase 
com aquesta. Una frase que tots, un cop 
o un altre a la vida, hauríem volgut ser 
capaços de pronunciar. 
Maria de la Pau Janer, Avui, 14-7-05 
(adaptació)
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El meu pare 
emà el meu pare fa 90 anys. Per les seues mans han passat els moments més 
difícils del segle XX, en què les guerres marquen una frontera entre els morts i 
els supervivents. Als 90 anys del meu pare dec la intensitat dels meus. Quan 

algun jovenet pregunta als avis si s’aclareixen amb això de l’euro, pense en aquesta gran 
ingenuïtat de les generacions. La generació d’aquells 90 anys són la generació d’acer 
inoxidable. Van viure guerres i racionaments, van passar del sabó Lagarto a la rentadora 
automàtica, es van jugar la vida als estreps del tramvia i amb els conyacs de garrafa, van 
descobrir la pluriocupació i van deixar que l’herba es menjara la vella casa de camp; 
van veure en l’estranger una televisió en blanc i en negre i es van acariciar amb 
vergonya a la fila dels mancs dels cines. Van tenir fills com jo i els van enviar a la 
universitat com un signe extern d’una llibertat interna. Van assistir a divorcis i a 
famílies noves, ens van preguntar a qui havien de votar quan tocara i es van incorporar a 
alguna manifestació última.  

Tot això està en els fonaments d’aquesta gent que avui, com el meu pare, ha arribat als 
90 anys amb ganes d’apostar pel futur. El veuré demà, una vegada més, agafat al porró 
mentre algun dels meus fills li talla l’espatlla de corder i li diu, com Rick de 
Casablanca: canta-la una altra vegada, avi. I jo, tot i que callat, donaré les gràcies. 
Perquè la vida ens ha tractat dignament i serem allà, tots junts, per explicar-ho. 

Joan Barril, El Periódico, 17-6-05 (adaptació) 
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El cervell enamorat 
n el combat que oposa el cor a la raó, la segona acaba de marcar un punt decisiu: 
un estudi americà acaba d’identificar les zones cerebrals que acullen les 
emocions del cor. L’experiment era ben simple: sotmetre set homes i deu dones, 

tots cuits d’amor per algú, a una ressonància magnètica. A les víctimes, instal·lades en 
la màquina, els presentaven una foto del seu enamorat o enamorada, i una altra d’un 
simple conegut. Els científics observaven les àrees del cervell que s’hi activaven. 

El cervell pareix que reacciona d’una manera ben curiosa: les zones que més s’activen a 
la vista de l’ésser estimat no són les que corresponen a les emocions, sinó les que 
relacionen motivació i recompensa. O siga, aquelles on s’allotja el mecanisme de 
persecució del plaer i de la motivació del resultat; el mateix que fa caminar l’ase quan li 
posen davant la safanòria. 

I com era d’esperar en aquest punt, els homes i les dones funcionen de manera diferent. 
Davant de l’estímul de la cara estimada, el cervell femení posa en marxa l’àrea dels 
records, la de l’emoció i la de l’atenció, mentre que el masculí presenta una forta 
activitat de l’àrea visual i de l’excitació sexual. La femella de l’espècie sembla que 
busca caliu i continuïtat, el mascle ja se sap què busca. 

A mi el progrés de la ciència em sembla una cosa excel·lent, però si l’amor fóra una 
necessitat de l’espècie, seria també una condició universal. I no ho és ni ho ha estat mai, 
ni de bon tros. Ara vegem com expliquem això. 

Joan F. Mira, El Temps , 16 de març de 2004. Adaptació 
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El menys és més 
n una sala d’espera, fullege una 
revista il·lustrada i m’encante 
davant les fotografies d’una casa 

de luxe d’estil minimalista. Un conjunt 
de formes cúbiques i blanques, construït 
sobre un pendent de muntanya, amb 
finestrals enormes. Aquests finestrals 
donen, en primer terme, a una piscina 
que sembla més un estany, situada al 
centre d’un jardí ple de pins i palmeres. 
Més enllà del jardí, la panoràmica sobre 
els boscos que encerclen la casa, 
maternals com un claustre. Finalment, 
la visió desemboca en una cala 
llunyana, saturada de blocs 
d’apartaments. Ací dalt, no deu arribar 
gens el soroll de la costa. Hi arriba, en 
canvi, l’esclat blau del mar.  

No hi ha passadissos ni portes, en 
aquesta casa. L’espai, fragmentat per 
escales i desnivells, és alhora, únic i 
divers. En un dels àmbits elevats, hi ha 
una taula de vidre, llarga i recta, que 
s’aguanta sobre una delicada estructura 
de metall niquelat. Damunt de la taula, 
una gran copa de vidre buida. Amb prou 
faenes hi haquadres a les parets 
blanquíssimes: les formes de la casa ja 
són prou intencionades. Per exemple: un 
conjunt de 5 finestres sense marc, molt 
llargues i primes; semblen talment 
escultures de Chillida: espais de buidor i 
claredat robats a la paret. És el mateix 
efecte que suggereixen les escales que, 
tot acomplint la funció d’organitzar els 
desnivells, evoquen les formes pures i 
exactes de la geometria. Un efecte 
escultòric semblant és el que provoquen 
els seients (sofàs, butaques, tamborets, 
cadires) que, distribuïts estratègicament 
per tots els espais de la casa, donen una 
impressió d’unitat. Siga per la forma, 
siga pels materials (teles blanques, fines 
estructures niquelades), els seients 
formen part d’una família. El terra 
bambé és blanc, de marbre polit. També 

és de marbre la xemeneia: un quadrat 
que subratlla, com les foscors d’un 
Tàpies, la immaculada blancor del 
conjunt. Als sostres, uns enormes 
ventiladors de disseny antic, brillen, 
també, niquelats, amb fulgor net i 
precís. Tot, en aquesta casa, transpira 
els ideals estètics de la riquesa 
sofisticada d’avui. Racionalisme 
arquitectònic, formes geomètriques 
bàsiques, simplicitat tradicional 
japonesa.

Els rics d’ara fugen de l’or i dels 
recarregaments decoratius. El fulgor de 
l’or, ara que es pot imitar, ja només 
agrada als pobres: el daurat, en efecte, 
s’ha convertit en el nou color de moda 
dels cotxes que paguem a terminis. El 
ric d’ara fuig de les coses llampants. 
Aprecia les formes essencials. Només 
admet la lluïssor del metall polit, la 
blancor dels marbres, l’amplitud. En 
aquest temps d’avui en què tothom pot 
consumir i acaparar objectes, la riquesa 
es mesura per negacions: el ric d’ara no 
vol art ni vol andròmines. No vol res: 
parets blanques, espais buits. A fora, els 
verds dels boscos protectors. La música 
callada.  

Al fons de la perspectiva, força lluny, 
les espesses classes mitjanes, apilonades 
a la platja, ajunten les carns i barregen 
les olors per celebrar l’estiu en sorollosa 
companyia. La suor de les vacances 
compartides lliga les amples capes 
mitjanes i baixes del país en la comunió 
dels televisors, les pizzeries, l’estretor, 
la barreja, les cues. Mentre, allà dalt, 
silenciós com un anacoreta, el ric només 
admet la companyia d’una família de 
mobles de disseny. S’apropia dels únics 
luxes que ara estan prohibits: l’amplitud 
dels espais, el silenci dels boscos, la 
soledat. La blancor havia estat el símbol 
de la pobresa digna: el lleixiu, una 
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camisa blanca, la calç de les parets. Ara 
que els daurats arriben al poble, la 
blancor ha esdevingut un color 
aristocràtic. 

Antoni Puigverd, Presència, 30-VI-04 
(adaptació)
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