
SOLUCIONS A TOTS ELS EXERCICIS
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CAPÍTOL 1: Entrants

1. Escriu la conjugació correcta del present de ser o estar en els espais 
buits de les frases següents:

La mare de la Martina és pagesa i el seu pare és forner.

Per què esteu enfadades, vosaltres dos?

Perquè aquesta nena és gandula com ella sola! Està escarxofada davant la 
tele tot el sant dia esperant a veure si surt aquell tomàquet-telèfon cridaner amb 
ulleres de sol. Hi està obsessionada!

Perquè la mare és dolenta amb mi! Per castigar-me m’ha fet menjar pa amb 
tomàquet fregit enllaunat d’oferta, que és fastigós i a més està caducat.

Ara el pare és mort i la Martina està trista perquè no heretarà els tomàquets de 
la seva mare.

Però estic contenta quan somnio que soc casada amb el Tomàtic.

Els Ambaixadors del Pa amb Tomàquet són bojos. El seu lema és: “No som 
vegetarians! Som pantomaquians!”

Pérez, N. (2032). Martiri i Passió/ns de Santa Martina de Berga. Monòleg teatral poli(a)fònic. Autoedició: 
Miami Platja

2. Completa els espais en blanc del text següent amb les preposicions de 
lloc davant, dins, prop, sota, fora, rere, damunt o sobre (quatre cops):

“Obro els ulls i de sobte soc davant la porta d’una església. El Tomàtic és dins 
l’edifici, sobre l’altar, amb un barret de palla sobre el cap. És el dia del meu 
casament i porto un vestit fet de llesques de pa torrat que arriba prop del terra. 
Sota el vestit no hi duc res. Només quatre gotes d’oli d’oliva verge sobre la pell 
nua. Encara soc fora l’església quan els convidats, els quals no veig perquè 
són rere meu, comencen a llençar-me tomàquets madurs que taquen de polpa 
carmesí les torrades del meu vestit i jo ric i ric i ric. Obro els ulls de sobte i soc 
damunt del meu llit. És estrany. Tinc fred però un tel de suor densa m’embolcal-
la tot el cos. Només era un somni. Una altra vegada el mateix somni. El sostre 
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beix de la nova habitació és sobre meu però quan em llepo els llavis noto que 
tenen com un gust familiar, sí, com un gust… com un gust d’oli”

Martí, M. [martinsbruixetacat] (18 de gener, 2008). Heu tingut mai fantasies eròtiques amb personatges del 
Club Super 3? XD [missatge en un fòrum]. Recuperat de http://www.racocatala.cat/2008/7994/fantasies-per-
sonatges-club-super3

3. Escriu als espais en blanc del següent text els quantificadors massa, 
res, gaire, gens, força (dos cops) i prou (dos cops).

La Martina té una germana petita que es diu Miquela però no s’estimen gaire / 
gens. Ara fa força temps que no en sap res perquè si es veuen massa estona 
s’acaben traient els ulls amb les ungles. De petites encara se suportaven prou, 
però tot va canviar quan amb 13 anys la Miquela va ingressar al cos diplomàtic 
d’ambaixadors de l’allioli.

No es pot estimar algú que sempre fa força pudor d’all - xisclà entre llàgrimes la 
Martina. - Oi que tu m’entens, Tomàtic?

Prou! - respongué.

I la Martina es va quedar pensant si allò volia dir que sí o que xapés la boca 
d’una refotuda vegada.

Sierra i Fabra, J. (2012). Camps de tomàquets (18a ed). Barcanova: Barcelona

4. Un dels errors habituals és confondre els quantificadors res i gens. 
Completeu els espais buits de les frases següents:

LOPES: Hòstia, David! Has fet el pa amb tomàquet i no hi ha gens de sal! Això 
és un sacrilegi!

DAVID: Joder, Lopes, no fotem que t’has tornar a enrotllar amb aquella tia que 
deia que era una ambaixadora del pa amb tomàquet. Això sí que no m’ho espe-
rava gens!

EMMA: Doncs jo aquesta nit no he dormit gens pensant en el nou gelat amb 
gust de pa amb tomàquet.
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CARBONELL No vols res, Emma? Sembles una criatura, que no menges gens. 
Jo ara mateix em prepararé el pa amb tomata, que avui encara no he menjat 
res. 

LOPES: Que tens gens d’oli, David? Mira el setrill, és ben buit. No hi ha res!

DAVID: Ets una paparra, Lopes! Deixa’m en pau! No en vull saber res, de tu!

LOPES: Doncs un pa amb tomàquet sense oli ni sal no val res…

Sánchez, J. (Guionista) i Joan, J. (Director). (2001). Tinc pa amb tomàquet [Capítol de sèrie de televisió]. En 
Polo, M. i Narro, M. (Productores), Plats Bruts. El Terrat-Kràmpack-TV3: Barcelona

5. Completeu els espais buits de la conversa següent amb els articles 
definits (el, la) i els articles personals (en, na). En alguns haureu d’apost-
rofar els articles i en d’altres haureu de deixar els espais buits. Fixeu-vos 
bé en la procedència de cadascun dels personatges quan parlen.

PEP TONI: Hola! Jo soc en Pep Toni i ella és na Margalida, sa meva germana, 
i venim de Palma.

ESTER: Jo soc l’Ester i vinc de Sant Cugat. Però en realitat també soc de ses 
illes perquè els meus pares tenen un apartament a Menorca i hi anem cada 
agost. Que fort, eh!

MARGALIDA: I tu ets n’Antonio, no?

JOSE: No, jo soc x José. x Antonio és el meu company. Els dos venim de Cas-
telló.

LAURA: Vosaltres que sou mallorquins, coneixeu x Joan Miquel Oliver, el can-
tant d’Antònia Font? En soc superfan!

PEP TONI: Coneixem es grup, sí, però no personalment. A més x Joan Miquel 
Oliver no n’és pas el cantant.

LAURA: Jo crec que sí, i el José també. Em sembla que us equivoqueu. Per 
cert, quan tonarà l’Antonio?

JOSE: Quan acabe de parlar amb x Vicenta, la seua mare.
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LAURA: Sabeu que el nom i el cognom del grup, Antònia Font, ve d’una noia 
real que no és famosa? L’heu coneguda mai, l’ANTÒNIA? I a x Tomeu Penya, 
el cantant, el coneixeu?

MARGALIDA: No coneixem personalment ni a n’Antònia ni a x Tomeu Penya.

Bonavista, A. (2010). Qui palma a Palma? Edicions del Moneot: Palma
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CAPÍTOL 2: Ell i ella i tota la resta

1. Escriu el femení corresponent del mots que hi ha entre parèntesis:

La meva amiga turista té una gossa i és filòloga, com jo. 

La meva àvia és una gran poeta i cantant, molt famosa a l’estranger. 

Es pensa que és l’amo del poble i és tan urbanita que no sap distingir una mar-
rana d’una truja. 

Sempre que torna a Barcelona acaba igual: roja com una gamba i amb un bar-
ret mexicà. És la meva heroïna. 

Gisbert, G. (2014). Aixequeu, fusters, les vides dels rostres! [enregistrada per Manel]. A Els pitjors professors 
europeus. Rareses i Cares B. Barcelona: Discmedi

2. Escriu el plural corresponent dels mots que hi ha entres parèntesis:

Les dones estrangeres havien arribat als clímaxs. 

Cuidar les platges de Catalunya durant els mesos d’estiu és cosa de tots: dels 
catalans i dels estrangers. 

Els dilluns fa passejos per la Rambla del Poblenou i sempre és plena de guiris. 

Anaven tan borratxos celebrant la victòria del Barça que xutaven els cactus 
que hi havia al carrer. 

Espinàs, J.M. (2018). A peu per Barcelona. La Campana: Barcelona

3. Escriu l’article definit o indefinit corresponent als espais en blanc de les 
frases següents. 

Ha estat el millor viatge de la meva vida!  

Tots els turistes de les fotos són catalans.

Una vegada vaig trobar-me un català a la Plaça Roja de Moscú.
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Jo em vaig trobar uns catalans que creuaven el riu més gran de la Xina.

Doncs el primer cop que vaig anar a Cadis em vaig trobar en un bar  el mateix 
català que em vaig trobar dins d’un volcà de Hawaii.

Sabies que el pilot que vam conèixer a la tornada també era d’aquí?

Us diré una cosa: “El país ideal per trobar-te un català a cada cantonada és el 
nostre: Catalunya”

Roures, J. (productor) i Herzog, W. (director). (2021) The Catalan Hunt [sèrie documental]. Nova York: HBO
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CAPÍTOL 3: Hores, dates,  

mesos i estacions

1. Escriu les hores dels següents rellotges segons el sistema de quarts o 
campanars:

10.45 h: són tres quarts d’onze 

13.07 h: és mig quart de dues 

20.25 h: és un quart i deu de nou o falten cinc minuts per a dos quarts  
de nou 

22.52 h: són tres quarts i mig d’onze  

14.40 h: són dos quarts i deu de tres 

19.05 h: són les set i cinc
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CAPÍTOL 4: Pals, punts i ratlles

1. En cas que en portin, posa l’accent a les paraules en negreta. Pareu 
atenció als diacrítics! 

A l’anterior capítol del programa vam veure com una nova família neorural arriba-
va per instal·lar-se al poble. El Tomàs i la Clàudia, conscients que no tenen bona 
relació amb gairebé cap veí, decideixen intentar caure en gràcia als nouvinguts.

El Tomàs ha cuinat un pastís de regalèssia i bròquil per donar-los la benvin-
guda, però de l’emoció s’ha cremat els pèls de la mà amb el foc dels fogons.

Per decorar el pastís, el Fonoll ha proposat d’afegir-hi un plàtan de Canàries 
tallat a rodanxes, però la Clàudia no li ho ha permès perquè no és una fruita 
de quilòmetre zero.

La Ginesta ha preguntat molt animadament si podria regalar als veïns l’es-
corpí minúscul que el mes passat va trobar dins d’un pot de te.

“Sí, home! Quin fàstic! I si te verí? Pot ser perillós!”, ha exclamat el Tomàs.

“Únicament els durem el pastís i res més. Que ja està prou bé!”, ha avisat la 
Clàudia als seus fills.

Però encara que aquesta estratègia tingui èxit, i s’acabin fent tots amics, les 
regles del concurs dicten que només una sola família pot passar a la final del 
reality show més polèmic de la televisió:  Qui vol ser sacrificat pels déus de 
la collita? No us aixequeu del sofà, perquè pròximament revelarem els noms 
dels desafortunats guanyadors…

Masferrer, Q. (Presentador) i Pahissa, M. (Directora). (2025). La nova família [Capítol d’un reality show tel-
evisiu]. En Cascales, C. (Productora), Qui vol ser sacrificat als déus de la collita? Brutal Media-Televisió del 
Montseny-L’Home de Vímet Produccions: Santa Maria de Palautordera

2. Indica si alguna de les lletres dels conjunts de vocals en negreta porten 
dièresi o no en porten.

MARE: Estic molt amoïnada, Fonoll. Portes tot el dia aïllat en un racó, mirant-
me de reüll. Que no et trobes bé?
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FILL: No gens. Sento una coïssor esfereïdora a la panxolina...

MARE: Ai, pobret meu! I com és que tens aquest mal tan dolent?

FILL: Perquè soc un lladregot, Clàudia… Perquè soc un lladregot...

MARE: Què dius, tu, ara? No m’agrada gens que insinuïs en veu baixa les cos-
es que et fa vergonya dir... Has de ser valent i deixar que les emocions sorgeixin 
amb fluïdesa i espontaneitat del teu cor...

FILL: Doncs la veritat és que ahir m’hi vaig lluir perquè em vaig cruspir a traïció 
el pastís aquell que era per als veïns. I també el següent que vau cuinar perquè 
no trobàveu el primer... i per acabar, un plàtan. Que em castigaràs, Clàudia?

MARE: Fonoll... Què us he ensenyat a l’escoleta sobre la delinqüència...?

FILL: Que els nens bons roben coses perquè no creuen en la propietat privada 
imposada pel sistema explotador capitalista. 

MARE: Molt ben dit! Robar és revolucionari. Excepte si robes la teva pròpia 
casa, que només és idiota, amoret meu. Però farem una cosa: perquè no surts 
un dia a passejar i em robes un paraigua? T’ho agrairia molt, que el meu està 
tot esgrogueït...

FILL: D’acord, Clàudia. Però la qüestió és que em continua fent mal la panxa 
pel maleït pastís... Que puc beure un glopet d’aiguardent de marihuana, porfi?

MARE: Va, no em miris amb aquesta carona d’ingenuïtat, que saps perfecta-
ment que encara no pots. Quan siguis gran, potser. Però de moment et faré 
fregues al melic amb un ungüent d’ortigues seques, que a part de digestiu, 
també és diürètic.

FILL: Potser una infusioneta de marialluïsa ja m’anirà bé, Clàudia. Que tinc por 
d’acabar dins d’un taüt del cementiri si em prenc alguna de les teves potingues...

Ambròs, C. (2025). Mètode holístic de resolució de conflictes familiars a través del teatre de titelles. Publica-
cions de la Universitat Autònoma de Barcelona: Bellaterra
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3. Aplica l’apostrofació i la contracció, en cas que sigui necessari, en el 
conjunt de paraules en negreta:

Estimat diari,

Tenia esperances que al proper mes els nous veïns matriculessin els seus fills a 
la meva escoleta i que al Tomàs li compressin les síndries de l’hort.

Però als nouvinguts no els falta de res. Tenen l’hort més ufanós del poble i cada 
dijous munten una parada al mercat i a les 10 ja se’ls ha acabat l’enciam perquè 
en reserven la meitat per als regidors de l’ajuntament.

En canvi, nosaltres no aconseguim conrear res de profit a pesar de la infinita 
paciència del Tomàs. Des de l’última vegada que vam plantar, encara no he 
crescut res. És com si aquesta terra fos maleïda pels dimonis o necessités al-
guna mena de fertilitzant especial.

Però el pitjor de tot no és això, sinó que els nous veïns han obert una altra es-
coleta com la meva, pel mig del bosc, però no sé on. L’escoleta es diu “L’Arbre 
dels Follets Ecofeixistes” i ja s’hi han apuntat els fills d’alguns dels habitants 
locals.

Pel que sembla, totes les famílies neorurals ens volem guanyar la vida de la 
mateixa manera. Així és impossible que n’hi hagi més d’una per la mateixa 
zona. Hem de marxar d’aquí...

A més, tinc la sensació que els del poble ens espien per la nit i pel matí. Ahir 
en vaig enxampar un gravant-me amb una càmera i em va dir que no patís, que 
era per al concurs… Però quin concurs?

Porta, C. (25 novembre, 2030). Sacrificis humans als déus de la fertilitat del Montseny: rituals pagans o 
bromes de càmera oculta? [Episodi de podcast]. A Crims. Recuperat de https://www.ccma.cat/catradio/alacar-
ta/crims/sacrificis-humans-montseny/audio/1066976/
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CAPÍTOL 5: Verbs, verbs, verbs!

1. Conjuga els verbs en majúscules en present simple o passat perfet.

Hola, em dic Jacint Verdaguer i Santaló, tinc 6 anys, he nascut aquí, a Fol-
gueroles, i de gran vull ser poeta i també capellà. Encara que el pare i la mare 
i els profes em diuen Jacint, els meus amics em coneixen pel nom de Cinto, 
o Mossèn Cinto, encara que en realitat només tinc un amic, Déu, però no en 
necessito més perquè Déu és molt guai perquè és Omnipotent i existeix des 
del principi dels temps. Mola, eh? Aquest cap de setmana reso a sac perquè 
resar em flipa molt fort. També m’ agrada llegir, sobretot poesia, perquè tinc 
poques lletres i així acabo de llegir més ràpid. Però és un supertruqui secret, no 
l’ expliqueu a ningú, porfi. A vegades també faig exorcismes, que consisteixen 
a expulsar els dimonis dolentots dels cossos de la gent. Els exorcismes fan una 
mica de por però jo no tinc por perquè soc gran i Déu és el meu millor amic, ja 
us ho he explicat abans.

VERDAGUER, J. (1851). Redaccions escolars. Edicions del Parvulari de Folgueroles: Folgueroles

2. Conjuga present simple, passat perfet o futur simple els verbs en in-
finitiu que estan en majúscules. En els casos en què són correctes dues 
de les tres conjugacions anteriors, escriu-les totes dues.

L’Ajuntament de Vila Fictícia ha llogat un holograma de Jacint Verdaguer per 
les festes majors d’enguany. El difunt poeta actuarà demà a la nit, abans del 
concert dels Txarango, en un xou en què recitarà els seus millors versos.

L’expectació és tan gran que ja s’ han venut gairebé totes les entrades. Les 
cent últimes només es vendran a taquilla, una hora abans que comenci l’es-
pectacle. El regidor de festes ha anunciat que els artistes repetiran el xou 
l’endemà si el primer té èxit.

Regidoria de Festes de l’Ajuntament de Vila Fictícia (2018). Programa d’actes de les Festes Majors de Vila 
Fictícia 2018. Vila Fictícia, Catalunya: Ajuntament de Vila Fictícia. Recuperat de http://www.vilaficticia.cat/
festes/actes



13

3. Escull en cada cas quina és l’opció correcta de les parelles de verbs en 
majúscules. 

La donzella dormia profundament quan la van trobar ahir a la nit, mig enter-
rada vora el bosc. Tres dels homes més cepats del poble la van dur fins a la 
vella granja abandonada abans que s’hagués fet de dia. Per sort, un d’ells, que 
era molt supersticiós, l’havia lligat amb cordes a un llit abans que recuperés la 
consciència, perquè tenia por de la seva cara, blanca com un ciri fos.

De totes maneres, no ha estat fins aquest vespre que s’ha despertat, i segons 
sembla, no ha menjat res de res durant les següents tres hores. Això sí, des 
de llavors xiscla i xiscla sense parar, com un animal ferit i cada cop amb més 
violència. Tan sols una cosa han entès d’aquells esgarips odiosos: “Us xuclaré 
fins a l’última gota de sang!”

El supersticiós assegura que un dimoni habita dins del cos de la infeliç criatura, 
perquè ha udolat de dolor quan li ha acostat un petit crucifix, que ell sempre 
du a la butxaca. 

Però que no toleri la visió de la santa creu on va morir el bon Jesús pels nos-
tres pecats no significa que sigui un dimoni. De fet, la set de sang i els dos 
llargs ullals que, si fem cas dels homes, li sobresurten de la boca, no semblen 
propis d’un dimoni, si no més aviat d’un… vampir.

Mai no m’he enfrontat a una d’aquestes sangoneres assassines. A gòlems de 
molsa, nans gegants, homes esquirol, peixos zombis i tota classe de dimonis, sí.
Però vampirs, mai.
Fins avui.

Sort que mai surto de la vicaria sense la ballesta d’estaques, els explosius d’al-
lioli, els meus punys de mestre karateka ben xops d’aigua beneïda i una còpia 
de la Bíblia sota la sotana, perquè la nit d’avui serà molt llarga… però no tant 
com la tortura eterna que li espera a l’abominació dentelluda quan, si Déu ho 
vol, l’hagi enviat a les calderes d’en Pere Botero.

FERRÚS, J. (2024). Jacint Verdaguer contra l’Ordre de les Germanes de la Sang Eterna. Les Males Herbes: 
Barcelona



14

4. Escull en cada cas quina és l’opció correcta de les parelles de verbs en 
majúscules. 

Niuada de dimonis, vergonya de ma terra,
no he ensumat avui carrers plens de fems, quina pesta!
Però ahir en un malson em van donar gran guerra,
Quan jeia al sòl glaçat, amb mes mans sota la testa.

D’infantó no temia res més que el diví Pare,
Doncs pensava que l’infern era un conte de fades
Fins que em vaig fer gran, ai! Malgrat l’amor de la Mare
vaig descobrir el Mal en terres per l’Ebre abraçades.

Un jorn, anys enrere, mentre viatjava tot sol
Un pèrfid designi em va dur al poble d’Ascó.
“Si hi entro potser algú em ven una sopa de col”,
Vaig anhelar, puix al ventre sofria un corcó.

De la casa major va sortir un porc brut de fang,
caminava dempeus tal com un home i va dir
“Soc el rei d’aquest poble per dret de sang.
Qui ets tu, que viatges en camisa de dormir?”

Així es va burlar de ma túnica parroquial
aquell maleït marrà, diabòlic i aberrant.
“D’aquí una hora es fa de nit, el Mal surt a fer mal,
Fuig d’aquest bassal!”, va remugar amb veu atronant.

VERDAGUER, J. (1887). A Ascó, el poble més disgraciós de la catalana terra. Dins Excursions i viatges. 
Editorial Catalana: Barcelona

5. Conjuga els infinitius en majúscules de les oracions condicionals 
següents.

“Si Jesucrist anés amb cotxe d’or, tots anirien / aniríem amb Jesucrist”

“Si els sacerdots veiessin com està el món, en sos ulls no s’ eixugarien mai les 
llàgrimes”.
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“Si sou servidors de la pau, sereu destructors de la guerra. Si sou servidors de 
la Justícia del cel, destruireu les injustícies (moltes, moltes) de la Terra. 

—Totes, respon lo mal esperit de la Margarida. 

—No, totes no. Totes només les destruiríeu si en fóssiu dignes”

“Si haguessin dit les tres avemaries que el Papa ha manat després de la missa, 
Déu no hauria estat tan irritat”

Adaptació de VERDAGUER, J. citat per CASASSES, E. (2914). Dimonis. Apunts de Jacint Verdaguer a la 
casa d’oració. Edicions Verdaguer: Folgueroles
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CAPÍTOL 6: Un no és un no

1. Completeu els espais en blanc de les frases següents amb l’imperatiu 
dels verbs beure, ser, menjar, vomitar, anar, agafar, sortir, tenir i aparèixer: 

Mira que el vostre cunyat us ho ha dit mil vegades: beveu una mica abans de 
conduir, no passa res!

Sigues un home! Menja mil calçots en mitja hora i no vomitis.

I tu em dius això? Ves a pastar fang!

Agafeu-vos fort! Els cunyats del món estan indignats perquè no existeix el Dia 
Mundial del Cunyat.

No sortiu del cau, rates! I si teniu pebrots, no aparegueu!

Àrea de Drets Socials, Justícia Global, Feminismes i LGTBI de l’Ajuntament de Barcelona (2019). Guia d’ús 
no sexista del llenguatge. Ajuntament de Barcelona: Barcelona

2. Completeu els espais en blanc de les frases següents amb formes col·-
loquials de l’imperatiu seguit de pronoms febles amb els verbs prometre, 
morir, fotre, dir, mirar i donar:

EULÀLIA: Prome-te‘m que no et convertiràs mai en un cunyat o more‘t, tu 
mateix.

MATEU: Què vols que et digui? Fote’t, haver-ho pensat abans.

EULÀLIA: Digue’m que no m’odies tant com la meva cunyada m’odia a mi.

MATEU: Mi-te’l que eixerit! Passa l’estona opinant de tot i ara dorm la mona al 
sofà. Do’m una paella, que li esclafo el cap!

Fernàndez, A. (Guionista) i Vicenç-Alentorn, O. (Directora). (2028). Som vius, Eulàlia. Encara som vius [Capítol 
de sèrie de televisió]. Sallés, M. i Fonollosa, B. (Productores), Nissaga de Poder: La Venjança. TV3: Barcelona
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3. Escriu correctament els verbs (o verbs amb pronoms) en negreta del 
següent diàleg. En alguns casos, l’opció és correcta i, per tant, no és nec-
essari modificar-la.

VEGETA: Vosaltres tres, mocoses del dimoni! No correu més! 

TERESA: Ei! No ens parlis així, ni a mi i ni a les meves dues germanes. 

HELENA: No saps que parlar així a unes nenes tan petites és de mala edu-
cació, abusananos? 

VEGETA: Calleu, colla de cotorres trinxeraires! Sé que teniu les boles del drac. 
Rendiu-vos i doneu-me-les, merdetes seques! 

TERESA: Com? Callar jo? A callar, tu, bocamoll! 

VEGETA: Digue’m on amagueu les boles del drac o us esclafaré, microbis! 

TERESA: Au, calla i no ens ratllis més! No sabem res ni de cap bola ni de cap 
drac… 

ANNA: Tinc por, Helena. Abraça’m fort! (Abraça’m)

TERESA: No us preocupeu, germanetes!  Mireu’s-el bé, a aquest titella de la 
Bruixa Avorrida. Només és un pinxo inofensiu! No em digueu que li teniu por… 

HELENA: Ben dit! Ataquem-lo entre les tres i el guanyarem. No fugim / fugiu, 
germanetes! Lluitem / Lluiteu! 

VEGETA: Guanyar-me, a mi? Ha! No em feu riure, figaflors... Si sou una colla 
de patates!

Capdevila, R. (creadora), Perelló, B. (Guionista) i Vallbuena, J. (Director). (2002). El Príncep dels Superguer-
rers de l’Espai [Capítol de sèrie de dibuixos animats]. En Ivern, O. (Productor), Les Tres Bessones. Cromo-
soma-TV3: Barcelona
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CAPÍTOL 7: Que no pari la verborrea!

1. Completa els buits del text següent amb la conjugació en infinitiu, gerundi 
o participi d’aquests verbs: assenyalar, parlar, resar, beure, sentir (2), menjar, 
pair, dissimular, preguntar, collir, aprendre, anotar, preparar, dormir, respondre.

Després de resar a Déu, Jeremies Aniol va menjar grans quantitats d’allioli i 
beure litres i litres de ratafia durant quatre dies i tres nits. “D’aquí a una estona 
aniré a dormir per pair el banquet”, va assenyalar el profeta. 

“Només aprenent a parlar perfectament català entraràs al Regne dels Cels”, el 
va assenyalar Déu amb el dit.

“Has sentit la llengua de Déu?”, li va preguntar un rabí.

“Sí, l’he sentida”, va respondre Jeremies Aniol dissimulant un rot.

“Collir herbes al bosc per preparar una infusió”, va anotar a la seva agenda 
mental.

Epístola als Catalans 3:24 Evangelis Apòcrifs

2. Adapta al registre formal o a l’informal els verbs amb pronom marcats 
en negreta.

Sa Santedat, el Papa de Roma, desitja conèixer-me i no puc convèncer-lo del 
contrari.

He de reconeixe-ho: les taronges m’agrada espreme-les fins a l’última gota 
de suc. 

Sí que van aparèixer-hi, els esperits dels antics alquimistes, a la meva habitac-
ió. Com puc convence-us?

Volen empenye’ns a renegar dels nostres descobriments i constrenye’l en-
cara més, el nostre camp d’estudi.

“Vèncer-vos no serà pas fàcil”, vaig confessar als meus perseguidors.

De Rocatallada, J. (1979). Dietaris d’alquímia. Ciència & Misteri Edicions: Olesa de Montserrat
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3. Reescriu de forma correcta les següents conjugacions verbals en ne-
greta.

Cal dir que les perífrasis verbals són un invent demoníac.

Cremarem els heretges que facin servir les perífrasis verbals i enviarem les 
seves ànimes a l’infern.

Hem conclòs que hem pogut complir els designis divins.

“Has de saber que hem d’usar un registre formal quan et dirigeixis a mi”, va dir 
Déu Nostre Senyor.

Sent la primera tribu catalana tan estúpida, com van aprendre a conjugar-ho 
tot?

“Condemnaré el gerundi perquè soc un mestretites”, digué Jesús de Natzaret.

“Faràs mongetes cuites quan el sol s’hagi post”, deia el dotzè manament.

Convé afegir que són molts els que, al llarg de la Història, es varen cagar en 
Déu, com a renec. 

“Cal recordar que la ce trencada i la ela geminada també han de ser heretgies 
perquè no apareixen a les edicions originals de la Bíblia”, han respost els savis. 
(cal recordar, han de ser, respost)

Han omès el detall que la Bíblia va ser escrita originalment en hebreu, grec i 
arameu. (omès, escrita)

Devien ser les tres de la matinada quan vaig trobar una nota que prohibia es-
criure la ce trencada i la ela geminada signada per l’arquebisbe Apel·les Ponç.

Un dimoni va posseir la filla petita del ferrer i la va obligar a escriure paraules 
horribles com “plaça” o “mortadel·la”. 

L’heretge continuava rient encara que la foguera portava hores encesa.

Kramer, H. i Sprenger, J. (autors). Malleus Maleficorum (1486). Edicions de la Santa Foguera: Colònia
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CAPÍTOL 8: Fins aquí podíem arribar!

1. Escriu les preposicions a o en. Fes la contracció al en cas que sigui 
necessari.

Avui els paren d’en Teo l’han llevat a les set del matí perquè marxen de va-
cances a Cadaqués, però a hores d’ara en Teo encara no ho sap.

Els pares d’en Teo han llogat en secret un apartament al passeig marítim de 
Cadaqués.

La reserva no la van fer a cegues perquè ja havia estat en aquest lloc abans, 
però en Teo no el recorda perquè va ser en una època en què era molt petit.

Al matí els ha costat trobar lloc a la sorra de la platja, així que s’han assegut en 
unes roques. 

Al germà petit del Teo li ha caigut el cucurutxo a terra i li ha quedat arena en-
ganxada en dues de les tres boles.

En aquell moment s’ha pensat que tornarien a casa en cotxe perquè el seu 
germà petit plorava a la gatzoneta enmig dels banyistes i no va parar en una 
hora sencera.

Però la mare li ha comprat a cuitacorrents un altre cucurutxo en una gelateria 
i al Teo una orxata a Cal Pescador, un restaurant que només obre en cap de 
setmana.

En Teo beu a poc a poc l’orxata en un got de vidre i s’agafa a la mà de la mare 
mentre pensa que li agradaria viure per sempre en aquesta felicitat tan gran.

DENOU, V. (1998). En Teo va a Cadaqués. Editorial Grup 62: Barcelona

2. Escriu les preposicions per o per a. Si en algunes frases són correctes 
tant per com per a, indica-ho. Fes les contraccions pel, pels, per al o per 
als en cas que sigui necessari.

PRESENTADOR: Interrompem el Telenotícies migdia per una estona i els in-
formem d’un esdeveniment d’última hora. Fèlix Tinyeta i Pillard, empresari con-
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demnat pel blanqueig de capitals i la financiació il·legal de partits polítics, podria 
estar rondant per la Xina. Connectem en directe amb la nostra corresponsal al 
país asiàtic.

CORRESPONSAL: Així és! El pres pròfug ha estat vist per dos turistes catalans 
en un pont de la regió de Guangxi que en aquell moment estava tancat per 
obres. Aquesta parella de catalans va córrer en direcció a Fèlix Tinyeta per / per 
a preguntar-li si era català perquè l’havien sentit parlar per un mòbil. 

Espantat pels crits i les corredisses, i probablement confonent els turistes per 
policies, Tinyeta hauria saltat riu avall. Parlarem amb els dos testimonis. Vostès 
es troben actualment a la Xina per vacances?

TURISTA 1: Hola! No, hem vingut aquí per fotografiar catalans per a la nostra 
col·lecció de fotos de catalans pel món!

TURISTA 2: Sí! Hola! Mira quins pals selfies més llargs que portem. Són per a 
fer-nos selfies amb catalans que ens trobem per aquí.

TURISTA 1: Que ets català, tu? Ens podem fer una foto?

CORRESPONSAL: Bé, sí, però millor deixem-ho per a més tard, no?

PRESENTADOR: Moltes gràcies pels testimonis. I ara recuperem la connexió 
per recordar que, per finals de l’any passat, Fèlix Tinyeta va iniciar a la presó 
una vaga de fam per / per a exigir el seu alliberament. Tot i no aconseguir el 
seu propòsit, aprofità que s’havia aprimat tant per / per a esmunyir-se com una 
anguila per les canonades del lavabo de la seva cel·la i fugir així de la presó.

CRUANYES, T. (presentador). (20 de febrer, 2020) TN Vespre [programa de televisió]. TV3: Barcelona

3. Completa els buits amb les preposicions fins a, com a, des de i cap a. 
Fes les contraccions al, als, del o dels en cas que sigui necessari.

MILENA: S’hi està de conya`, aquí a la platja, cap al tard. Però fins quan ens 
hem d’esperar perquè aquests tomàquets al·lucinògens ens pugin?

HUG: Com a mínim fins que et moris perquè aquests tomàquets no col·loquen 
ni res. Hem anat des de Cadaqués fins al Montseny només perquè uns pag-
esots ens estafin.
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DOMÈNECH: Que nooo... El que ens ho ha venut és legal. Ens seguim a l’Insta 
des de fa mesos. Ja veureu com són l’hòstia.

MILENA: Ui, sí! Ho dius com a expert en drogues, això? Si fins (a) on jo sé no 
t’has fumat ni un peta des de febrer passat.

PIA: Calma! Hem menjat el primer tros cap a les dues, no? Doncs fins d’aquí 
mitja hora, res.

HUG: Jo no m’espero fins tan tard, eh? El nano aquell ha dit que podem fer fins 
a tres mossegades de tomàquet cada hora i jo només n’he fet dos...

DOMÈNECH: Tu no vagis tan de llest que encara haurem d’anar cap al poble 
abans d’hora. Recorda que ens han dit que aquests tomàquets els reguen amb 
sang humana...

PIA: Au, va, xaval! Des de quan et creus aquesta mena de xorrades?

HUG: On són els tomàquets que han sobrat, hòstia? No penso parar de menjar-ne 
fins que em posi com la moto de Pere Tàpies. Brum! Brum! BRRUUUUUUUM!!!

DOMÈNECH: Ja n’hi ha un que comença a anar fins a les celles! Eh que sí, 
màquina? Ueeeee!

PIA: Para de menjar l’orella d’una vegada, xaval, que ets un plasta! Mira cap (a) 
aquella boia mig enterrada a l’arena. La veus? Sí? Doncs, au, tira cap allà una 
estona i et calmes una mica…

MILENA: Què dius? Una boia? Si és una vella del poble que ve cap a nosaltres.

DOMÈNECH: Jo també la veig, i no és tan vella. En deu tenir trenta o així. Però 
des que vinc a Cadaqués de vacances no l’he vist mai pel poble.

PIA: M’ho sembla a mi o la friqui rara aquesta porta una safata plena de pa amb 
tomàquet? Uf, jo marxo cap a Cadaqués que això m’està començant a donar 
mal rotllo...

BALLBÈ, B. (Presentadora) i Coixet, I. (Directora). (2007). Concerts, platges i tomàquets al·lucinògens [Capítol 
d’un reality show televisiu]. En Rubio, C. (Productor), Cadaqués Shore. MTV-TV3: Barcelona
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4. Completa amb les preposicions àtones a i en. Fes la contracció en cas 
que sigui necessari.

El paio va entrar al meu despatx, sense trucar, i com a molt en deu minuts ja 
havia marxat d’allí. Duia unes avarques menorquines als peus i, el que més 
em va estranyar, un mitjó només en un dels dos. L’habitació era a les fosques, 
amb les persianes tancades. Però m’hi vaig poder fixar bé, en el detall del mitjó, 
perquè en aquell moment jo dormia la mona a terra amb una ampolla d’orxata 
buida a la boca que de ben segur havia estat xumant a morro ves a saber quan-
ta estona abans.

Disculpi, normalment ja acostumo a estar llevat i treballant en una hora com 
aquesta -em vaig empatollar a la babalà però amb dignitat, gens sobresaltat per 
la violació del domicili que m’havia desvetllat de forma abrupta.

I quina hora es pensa que és, aquesta? -va preguntar ell, incrèdul.

No ho sé -vaig respondre, mig avergonyit i en veu baixa.

I a quina hora se’n va anar a dormir? -va insistir a continuació.

Hm… em sembla que... a quarts de… -vaig mussitar abans de rumiar una llar-
ga estona en silenci una resposta digna i convincent- Em sembla que a quarts 
d’alguna hora o altra, sí.

La seva rèplica va consistir a pujar la persiana del despatx d’una forta estreba-
da, a traïció…

Mentre m’incorporava a les palpentes, enlluernat pel bat de sol i estamordit per 
la ressaca d’orxata, ell es va acotxar per treure’s uns bitllets de dins del mitjó i 
procedí a informar-me de l’assumpte que l’havia dut a mi:

El meu pare va desaparèixer a principis d’any. Les fonts oficials diuen que es va 
fugar de la presó el 2 de gener a la nit i que en dos dies en va tenir prou per sortir 
del país. També que ara s’amaga a la Xina, o en un país del sud-est asiàtic...

Vaig demanar-li sisplau que s’aturés per anotar-ho tot en algun paper, ja que 
em sentia absolutament incapaç de retenir al meu pobre cervell aquell torrent 
d’informació que recitava mecànicament.

No cal que apunti res de res. Tot és mentida -va revelar de sobte.
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Tot? Però... tot, tot?

TOT.

Llavors es va acostar al penjador del despatx i, en un tancar i obrir d’ulls, com 
si ho portés assajat de casa, va introduir els bitllets en dos de les quatre butx-
aques exteriors de la meva gabardina de detectiu.

Trobi el meu pare. Trobi’l allà on sigui -va ordenar, sec, i em va deixar una foto 
a les mans.

Hòstia puta santa… -vaig exclamar abans d’engolir saliva, acollonit i fent uns 
ulls com unes taronges. Si és el soci del Molt Respectable...!

No. No no no. Allò era massa gran per a un detectiu privat, pèl-roig i rodanxó 
com jo. No ho acceptaria ni en somnis. No. I això que m’havia pagat en metàl·lic 
i per avançat! Però quan vaig alçar els ulls de la foto per dir que no, el paio ja 
havia tocat el pirandó del meu despatx, sense dir res, a la francesa. Doncs au 
revoir, Monsieur, em quedo els seus diners! I me’n vaig oblidar completament.

No vaig saber res més d’ell fins a les vuit de la tarda del dilluns següent, quan 
vaig rebre un correu electrònic que començava així: “Disculpi. Tenia pressa i 
vaig haver de tornar a tota hòstia en tren a Cadaqués. Què ha descobert?”

DENOU, V. (2018). En Teo munta una agència de detectius privats de mala mort. Editorial Grup 62: Barcelona
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CAPÍTOL 9: Tan lluny per tan poc?

1. Escriu en els buits les conjuncions de coordinació tant, tan (dos cops), 
si no i sinó (dos cops).

La paraula ‘Espanya’ no té tantes lletres com la paraula ‘Catalunya’.

El camp del Barça és tan gran que s’hi podria jugar un partit de futbol.

A Lleida no pots treballar de doctor si no tens la carrera de Medicina

La figura de dalt de tot del Monument a Colom no és ell en persona, sinó una 
estàtua seva.

A Tortosa el temps va tan de pressa com a Figueres.

Catalunya no té cap altra capital sinó Barcelona.

Camp, J. (1993). 1001 Obvietats curioses sobre Catalunya que segur que ja coneixies. Edicions del Tirabol: 
Granollers

2. Escriu en els buits les conjuncions com, com que, perquè, malgrat que, 
perquè, però, encara que, per què (dos cops).

En Dani Portes viu amb els seus tiets malvats perquè és orfe. Malgrat que 
són família de sang, es neguen a explicar-li  per què van morir els seus pares 
i, a més, l’obliguen a cuinar i netejar tota la casa a diari perquè no tingui temps 
d’estudiar i tregui males notes.

Però un dia arriba una misteriosa carta a casa que felicita el Dani pel seu ingrés 
al Col·legi de Messies i Màgia Cristiana de Montserrat, encara que ell no sap 
de què li estan parlant. En Dani no entén el motiu per què li han enviat, i com 
que no vol problemes amb els seus tiets, decideix llençar-la a les escombraries 
i se’n va a dormir. 

No s’imagina com serà de gran la sorpresa quan l’endemà descobreixi cente-
nars de cartes iguals que l’anterior sobresortint de la bústia.

Roure, J. (1988). Dani Portes i el Misteri de la Verge Mestissa. El Vaixell de Vapor: Barcelona
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3. Escriu en els buits del text següent les conjuncions comparatives més... 
que, més del, menys de, menys... del, tan... com, tan... que, tanta... que.

L’assignatura de Cura de Leprosos és més difícil que la de Multiplicar Pans i 
Peixos!- exclamà en Dani Portes.

No remuguis, Dani! Tan sols has d’estudiar més del previst per aprovar- replicà 
l’Ermesenda estirant-se uns rínxols tan vermells COM la sang de Crist.

Però si trec menys D’un 9 a l’examen m’enviaran de nou a casa els meus tiets- 
insistí ell, esporugit.

Et penses que ets menys llest del que realment ets, Dani! Recorda que la profe-
cia diu que tu seràs el següent Messies!- va replicar l’Ermesenda, exasperada.

Però el següent Messies serà tan poderós que podrà guanyar el malvat Mort-
dellop, aquell que assassinà els meus pares?- va preguntar en Dani amb tanta 
por que li tremolaven les cames.

Roure, J. (1990). Dani Portes i la Creu de la Resurrecció. El Vaixell de Vapor: Barcelona

4. Escriu en els buits del text els quantificadors mai, res, cap, enlloc, ningú, 
tampoc i gaire.

Cap crític no s’atrevirà a escriure-ho, però no hi ha res més evident que Harry 
Potter és una còpia de Dani Portes, el messies màgic creat per la catalana Jor-
dina Roure als anys 80.

Mai m’havia trobat un cas de plagi tan evident. Per què ningú no s’atreveix a 
dir-ho? 

Jo ho he denunciat vàries vegades, però no m’han fet gaire cas. De fet, enlloc 
no han volgut publicar els meus articles i tampoc espero que me’ls vulguin 
publicar.

Bilbeny, J. (2015). Els origens catalans de Harry Potter. Institut Nova Història. Barcelona: INE. Recuperat de 
http://www.ine.cat
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5. Escriu en els buits del text següent les conjuncions de subordinació 
mentre, mentrestant o mentre que:

En Dani Portes llegeix els ingredients de l’aigua baptismal en veu alta mentre 
l’Ermessenda els aboca d’un en un dins la pila. 

L’aigua baptismal crema la pell dels dimonis, mentre que l’aigua normal i cor-
rent no els fa cap mena d’efecte.

La biblioteca no obrirà fins d’aquí dues hores. Mentrestant, podem tornar a les 
nostres habitacions.

En Mortdellop va omplir les piles baptismals amb refresc de Cola mentre en 
Dani Portes dormia plàcidament sobre una Bíblia oberta.

Per estudiar, l’Ermessenda llegir les lliçons en veu alta mentre que en Dani 
Portes preferia copiar-les en una llibreta i subratllar-les amb llapis de colors.

Roure, J. (1991). Dani Portes i el Secret de la Pila Baptismal. El Vaixell de Vapor: Barcelona
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CAPÍTOL 10: Som-hi tots!

1. Completa els buits amb la combinació de pronoms corresponent se-
gons apareix en l’exemple.

La Janiya em deixarà

el llibre ME’L deixarà
els exercicis ME’LS deixarà
la bicicleta ME LA deixarà
les joguines ME LES deixarà
llibres ME’N deixarà
tot el que necessiti M’HO deixarà

L’Omar t’explica

el funcionament de la tele TE L’explica
els pronoms febles TE’LS explica
l’aventura TE L’explica
les últimes notícies TE LES explica
mentides TE N’explica
tot el que vulgui saber T’HO explica

La cartera els durà

el paquet ELS EL durà
els segells ELS ELS durà
el que voldrà ELS HO durà
les multes ELS LES durà
la carta urgent ELS LA durà
notícies ELS EN durà

Us ha presentat

el seu amic US L’ha presentat
la seva mestra US L’ha presentada
les campiones del concurs 
d’escalada US LES ha presentades
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2. Selecciona l’opció correcta:

El gos s’ha amagat a l’armari i no l’en puc fer sortir
Té diners però els en demana més, a la seva família
Vaig escollir una cançó i la hi vaig donar perquè l’aprengués
Era el pesat del teu cunyat?
No, no l’era
Hola, què hi és en Fonoll?
No, no hi és
Vull que les meves germanes ho sàpiguen, però no sé com dir-los-ho
Us acabareu tot el que l’àvia ha cuinat
Tenim tanta gana que ens ho menjarem tot
Si vols més sal al pa amb tomàquet, posa-te-n’hi

3. Substitueix els complements preposicionals que siguin necessaris pels 
pronoms febles en o hi:

Sempre parlen de futbol: Sempre en parlen.
No ha fet un cafè mai en aquell bar: No hi ha fet un cafè mai.
D’aquella història que et vas inventar, no en volem saber res.
Es dedica a la jardineria, però ara no s’hi dedica.
Compto que vindràs a la festa: hi puc comptar?
Caminava de tort: hi caminava. 




