
CATALÀ BÀSIC

Activitats
de gramàtica

So
lu

ci
on

ar
i



2

català bàsic  Activitats de gramàtica  · Teide

1. L’article: noms propis i comuns

➊	 a)	En	/	El	Miquel	Bou,	a	l’habitació	10.
b)	La	Glòria	Font,	a	l’habitació	22.
c)	La	Mercè	Peris,	a	l’habitació	4.
d)	L’Olga	Nadal,	a	l’habitació	19.
e)	La	Lola	Puig,	a	l’habitació	1.
f)	L’Albert	Roca,	a	l’habitació	20.
g)	En	/	El	Joan	Ferrer	i	la	Mireia	Valls,	a	l’habitació	5.
h)	La	Laia	Darder,	a	l’habitació	12.

➋	 a)	l’Helena	Gràcia	 e)	l’Enric	Estrada
b)	la	Marta	Vila	 f)	la	Mònica	Creus
c)	l’Adam	Smith	 g)	el	Ramiro	Boada
d)	la	Laia	Darder	 h)	en	Pere	Valls

➌	 a)			–Hola!	Sóc	la	Mònica	Creus.	I	tu?
	 –Jo	sóc	en	/	el	Joan	Ferrer.

b)	–Hola!	Sóc	l’Olga	Nadal.	I	tu?
	 –Jo	sóc	l’Enric	Estrada.

c)	–Hola!	Sóc	la	Mercè	Peris.	I	tu?
	 –Jo	sóc	la	Laia	Darder.

d)	–Hola!	Sóc	l’Adam	Smith.	I	vosaltres?
	 –Nosaltres	som	en	/	el	Ramiro	Boada	i	l’Erika	Goranson.

➍	 On	són	les	coses	de	la	Clara?
Aquesta	és	l’habitació	de	la	Clara	Cases.
Els	pantalons són	a	l’armari;	la	colònia	és	al	prestatge;	
el	raspall	és	sobre	el	tamboret;	el	moneder	és	sobre	la	
tauleta	de	nit,	i	l’abric	és	sobre	el	llit.

On	són	les	coses	d’en	Tomàs	i	d’en	Jordi?
Aquesta	és	l’habitació	d’en	Tomàs	i	d’en	Jordi.
L’americana és	a	l’armari;	la	màquina	d’afaitar	és	al	
prestatge;	les	sabatilles	són	sobre	el	tamboret;	les	claus	
són	sobre	la	tauleta	de	nit,	i	el	plànol	és	sobre	el	llit.

➎	 a)	Són	uns	pantalons.	Són	els	pantalons	de	la	Clara.
b)	És	una	americana.	És	l’americana	del	Tomàs.
c)	És	un	necesser.	És	el	necesser	dels	senyors	Vila.
d)	Són	unes	claus.	Són	les	claus	d’en	Jordi.
e)	És	un	abric.	És	l’abric	de	la	Clara.
f)		Són	unes	sabatilles.	Són	les	sabatilles	d’en	Tomàs	

o	d’en	Jordi.
g)	És	una	maleta.	És	la	maleta	dels	senyors	Vila.
h)	És	un	plànol.	És	el	plànol	del	Tomàs	i	d’en	Jordi.

➏	

Masculí Femení

Singular Plural Singular Plural

el sabó els sabons la finestra les finestres

el necesser els necessers la càmera de 
fotografiar

les càmeres  
de fotografiar

l’abric els abrics la camisa les camises

un tamboret uns tamborets una habitació unes habitacions

un plànol uns plànols una sabatilla unes sabatilles

un llit uns llits una clau unes claus

➐	 un	➝	home	jubilat
uns	➝	homes	jubilats	/	nois	joves
una	➝	dona	jubilada	/	noia	jove
unes	➝	noies	joves	/	dones	jubilades

Posa’t a prova

Noms propis  
de persona

Topònims  
(noms de lloc) Noms comuns

Masculí Femení Masculí Femení Masculí Femení

el / en 
Marc

la 
Marina el Japó la Xina

els clients
uns clients

les sabates
unes 
sabates

el / en 
Pere la Cèlia

els 
Estats 
Units

l’Índia 
l’ordinador
un ordinador

la bossa
una bossa

el / en 
Daniel l’Eulàlia el 

Canadà la Meca
el senyor
un senyor

l’habitació
una 
habitació

l’Esteve la 
Mònica

el 
Salvador 

la 
Pampa

els 
moneders
uns 
moneders

la maleta
una maleta

l’Albert la Laura el 
Sàhara 

la Plana 
de Vic

l’armari
un armari

les dones
unes dones

2. El nom: gènere i nombre

➊	 	Masculí:	un	conductor,	un	pastisser,	un	mecànic,	
un	pagès,	un	bomber

Femení:	una	cartera,	una	perruquera,	una	professora,	
una	enginyera,	una	dependenta

➋	

Masculí Femení

un escriptor
un jardiner
un carter
un conductor
un pastisser
un perruquer
un mecànic
un professor
un pagès
un enginyer
un dependent
un bomber

una escriptora
una jardinera
una cartera
una conductora
una pastissera
una perruquera
una mecànica
una professora
una pagesa
una enginyera
una dependenta
una bombera

➌	 a)	–Qui	és	aquesta	noia?
	 –És	la	meva	néta	Núria;	és	maquilladora.

b)	–Coneixes	la	Joana?	És	dependenta.
	 –Molt	de	gust!

c)	–Coneixes	el	Marcel?	És	pagès.
	 –Encantada!

d)	–Tens	algun	animal	a	casa?
	 –Sí.	Tinc	un	gos	i	una	gata.	Els	vols	veure?
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➍	 (nena)	cuinera,	doctora	o	perruquera
(nen)	aviador,	forner	o	advocat

➎

en 
Víctor la Maria en Marc  

i en Rafel
la Laura  
i la Tona

Són cambreres. ✗
Són jardineres. ✗
És veterinària. ✗
És pintor. ✗
Són pintors. ✗
És pagès. ✗
És escriptora ✗
Són enginyers. ✗

➏	 a)	unes	ballarines
b)	uns	pescadors
c)	les	bibliotecàries
d)	els	llibreters
e)	els	jubilats
f)	uns	músics
g)	les	caixeres

➐	 dependenta	➝	dependentes
noi	➝	nois	
veterinari	➝	veterinaris
entrenadora	➝	entrenadores
senyor	➝	senyors
noia	➝	noies
dependent	➝	dependents
senyora	➝	senyores

➑	 veterinàries
entrenadors
gates
senyors
nenes
aviadors
nens

➒	 a)	aquests	senyors	brasilers
b)	aquelles	noies	franceses
c)	les	gates	siameses
d)	els	nens	suecs
e)	uns	nois	egipcis
f)	unes	nenes	marroquines
g)	aquestes	senyores	equatorianes
h)	aquells	cavalls	blancs

Posa’t a prova

Masculí singular Masculí plural Femení singular Femení plural

un nen uns nens una nena unes nenes

un nedador uns nedadors una nedadora unes nedadores

un carnisser uns carnissers una carnissera unes carnisseres

un noi uns nois una noia unes noies

un aprenent uns aprenents una aprenenta unes aprenentes

un enginyer uns enginyers una enginyera unes enginyeres

un corredor uns corredors una corredora unes corredores

3. Els demostratius

➊	 aquest	➝	ordinador	portàtil	/	forn	elèctric
aquests	➝	bitllets	d’autobús	/	sucs	de	fruita
aquesta	➝	llibreta	nova	
aquestes	➝	samarretes	de	cotó	/	gomes	d’esborrar

➋	

Aquí Allà

a)	Aquesta és la meva habitació. 
b)		Jo vull aquest gelat de 

maduixa. 
c)	No m’agrada aquest rellotge.	
d)	Qui és aquesta noia? 

e)	Aquella és l’habitació de la Neus. 
f)		Jo vull un gelat com aquell. Ben 

gros! 
g) No m’agrada aquella bossa de pell. 
h)	Qui és aquell senyor?

➌	 a)	Recordes	aquell	gol	històric?
b)	Mireu	aquelles	muntanyes	nevades!
c)	Parlen	amb	aquests	joves	romanesos.
d)	Hem	d’estudiar	aquesta	lliçó	tan	pesada.
e)	Renteu	aquells	mitjons	bruts!
f)		L’autopista	passa	pel	costat	d’aquella	fàbrica	

de	ciment.
g)	Pots	treure	aquest	plat	d’aquí,	sisplau?
h)		Mentre	reparteixo	aquestes	fotocòpies,	obriu	el	llibre	

per	la	pàgina	setze.

Posa’t a prova
a)	Jo	vull	aquesta	pilota!
b)	Vull	aquell	joc	de	plastilina!
c)	Vull	aquestes	bitlles!
d)	I	jo	vull	aquells	patins!
e)	Jo	vull	aquesta	nina!
f)	Vull	aquell	cotxe	teledirigit!
g)	Jo	vull	aquest	joc	de	la	Play.
h)	Jo	ho	vull	tot!

4. Els possessius

➊	 a)	les	seves	nétes	bessones
b)	les	nostres	cosines	Lluïsa	i	Pepa
c)	la	vostra	àvia	Carme
d)	les	teves	germanes	petites
e)	la	meva	primera	esposa
f)	la	seva	gata	siamesa
g)	la	nostra	millor	amiga
h)	la	teva	companya	de	feina

➋	 –El	seu nom,	sisplau?
–Jaume	Fort.
–Quina	és	la	seva	adreça?
–Carrer	Nou,	17.
–I	el	seu	número	de	telèfon?
–666	77.
–El	seu	número	de	compte?
–123	000.
–Quines	són	les	seves	aficions?
–Nedar	i	caminar	per	la	muntanya.
–D’acord.	El	seu	vestidor	és	el	número	2	i	la	seva	
entrenadora	serà	la	Marta.
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–Puc	inscriure	la	meva	dona	i	els	meus	fills?
–I	tant!	Ara	mateix	omplim	les	seves	fitxes.

➌	 a)	–És	la	seva	bossa.
b)	–Són	les	seves	sabates.
c)	–És	la	meva	samarreta.
d)	–Són	els	seus	pantalons
e)	–És	el	meu	bolígraf.
f)	–És	la	teva	llibreta.
g)	–La	nostra	mare	es	diu	Anastàsia.
h)	–Els	nostres	cosins	es	diuen	Jordi	i	Max.

➍	 la	teva	➝	bossa	➝	On	és	la	meva	bossa?	
les	seves	➝	ulleres	➝	On	són	les	seves	ulleres?
els	teus	➝	documents	➝	On	són	els	teus	documents?	

➎	 	la	seva	➝	targeta	de	crèdit	➝	La	seva	targeta	de	crèdit	
és	aquí.
els	teus	➝	mocadors	➝	Els	teus	mocadors	són	aquí.
el	seu	➝	carnet	de	conduir	➝	El	seu	carnet	de	conduir	
és	aquí.
les	meves	➝	claus	➝	Les	meves	claus	són	aquí.

➏	 –Ei,	hola!	On	ets,	Ramon?
–Sóc	a	la	meva	casa	meva.
–Ah,	em	pensava	que	eres	a	la	feina.
–I	tu,	Montse,	ets	a	la	teva	casa	teva?
–No,	no;	sóc	al	mecànic.	Tinc	el	meu	cotxe	meu	espatllat.
–Caram!	Potser	la	Rosa	et	pot	deixar	el	seu	cotxe	seu...
–Potser	sí.	Trucaré	a	la	seva	casa	seva	a	veure	si	hi	és.

Posa’t a prova
–És	la	teva	maleta?
–Sí,	és	la	meva.

–És	el	vostre	gos?
–Sí,	és	el	nostre.

–Aquesta	és	la	nostra	mare?
–Sí,	és	la	nostra.

–Aquestes	ulleres	són	de	la	Núria,	oi?
–Sí,	són	les	seves.

–Aquesta	samarreta	és	la	teva	o	la	meva?
–Em	sembla	que	aquesta	és	la	meva.	La	teva	és	el	
número	deu!

5. Els numerals: cardinals i ordinals

➊	 42	quaranta-dos
17	disset
56	cinquanta-sis
84	vuitanta-quatre
61	seixanta-u

➋	 Número	de	tel.:	674302890
Número	de	targeta	sanitària:	258023
Número	de	passaport:	39	147	453
Número	de	compte	corrent:	00017378

➌	 a)	set
b)	dinou
c)	vint-i-u
d)	noranta
e)	vuitanta-vuit
f)	trenta-dos
g)	tres-cents	trenta
h)	dos	mil	cinc-cents

➍	 a)	un	noi
b)	dues	noies
c)	un	senyor
d)	una	senyora
e)	dos	nens
f)	una	nena
g)	vint-i-dos	dies
h)	vint-i-una	hores
i)	setanta-dos	anys
j)	 quaranta-dues	setmanes

➎	 a)	Al	quart	segona.
b)	Al	primer	segona.
c)	Al	primer	primera.
d)	Al	segon	segona.
e)	Al	segon	primera.
f)	Al	tercer	segona.
g)	Al	quart	primera.

➏	 a)	–El	cinquè.
b)	–Fan	el	desè.
c)	–És	el	quart.
d)	–Al	vuitè.
e)	–A	la	tercera.

➐	 a)		Vius	a	l’avinguda	de	Joan	vint-i-tres,	tres-cents	
quaranta-dos,	quart,	tercera.

b)		Jo	visc	al	carrer	de	Carles	tercer,	cent	noranta-nou,	
cinquè,	primera.

c)		Vivim	a	la	plaça	del	Primer	de	Maig,	cinquanta-quatre,	
sisè,	segona.

d)		Viu	al	carrer	de	la	segona	República,	dos-cents	
setanta-vuit,	tercer,	quarta.

Posa’t a prova
a)	El	segon	premi	és	per	al	número	cinc	mil	seixanta-sis.
b)		El	tercer	premi	és	per	al	número	mil	nou-cents	

vuitanta-set.
c)		El	primer	premi	és	per	al	número	quatre	mil	

vuitanta-tres.

6. Els indefinits

➊	 a)	Parles	alguna	llengua	estrangera?
b)	Practiques	algun	esport?
c)	Tens	algun	projecte	per	demà?
d)	Tens	algunes	monedes	de	dos	euros?
e)	Coneixes	alguna	persona	cega?
f)	Saps	com	perdre	alguns	quilos?
g)	Vas	alguna	vegada	d’excursió?
h)	Escoltes	algun	programa	de	ràdio?
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➋	 a)	Cada	dia.
b)	Cada	matí.
c)	Dos	cops	l’any.
d)	Cinc	dies	a	la	setmana.
e)	Cada	tres	setmanes.
f)	Cada	diumenge.

➌	 a)	Cada	dia	torno	a	casa	a	peu.	 1
	 Algun	dia	torno	a	casa	a	peu.	 3
	 Alguns	dies	torno	a	casa	a	peu.	 2

b)	Obert	cada	dia.	 1
	 Obert	dilluns.	 3
	 Obert	de	dilluns	a	divendres.	 2

c)	Ballo	alguns	dies	al	mes.	 2
	 Ballo	cada	dos	dies.	 1
	 Ballo	un	dia	al	mes.	 3

d)	Treballem	quatre	dies	a	la	setmana.	 1
	 Treballem	alguna	setmana.	 3
	 Treballem	algun	dia	a	la	setmana.	 2

e)	Menjo	marisc	un	cop	l’any.	 3
	 Menjo	marisc	alguns	dies.	 2
	 Menjo	marisc	cada	dia.	 1

f)	Jugo	a	futbol	cada	diumenge.	 1
	 No	jugo	a	futbol	cap	diumenge.	 3
	 Jugo	a	futbol	algun	diumenge.	 2

g)	Alguns	dies	plou.	 2
	 Algun	dia	plou.	 3
	 Cada	dia	plou.	 1

➍	 a)	Alguna	nit	vaig	al	cinema.
	 Algunes	nits	vaig	al	cinema.

b)	Algun	any	faig	vacances	al	juliol.
	 Alguns	anys	faig	vacances	l	juliol.

c)	Alguna	setmana	vaig	a	la	perruqueria.
	 Algunes	setmanes	vaig	a	la	perruqueria.

d)	Algun	matí	surto	de	casa	a	les	nou.
	 Alguns	matins	surto	de	casa	a	les	nou.

e)	Algun	mes	compro	begudes.
	 Alguns	mesos	compro	begudes.

f)	Algun	migdia	miro	la	televisió.
	 Alguns	migdies	miro	la	televisió.

g)	Algun	dijous	surto	a	sopar.
	 Alguns	dijous	surto	a	sopar.

➎	 a)	Algunes	noies	porten	cua.
b)	Alguna	samarreta	és	de	quadres.
c)	Alguns	nois	porten	pantalons	curts.
d)	Alguna	noia	porta	guants.
e)	Cada	jugador	té	una	pilota.
f)	Cap	jugadora	no	porta	samarreta	de	màniga	llarga.

Posa’t a prova
Alguns	nens	porten	la	samarreta	de	quadres	i	alguns	
nens	porten	la	samarreta	de	ratlles.	No	hi	ha	cap	
samarreta	llisa.

Algunes	samarretes	són	de	màniga	llarga	i	algunes	són	
de	màniga	curta.	A	cada	samarreta	hi	ha	un	número.
Fa	molt	fred	i	alguna	jugadora	porta	guants.
Els	pantalons	d’esport	d’alguns	jugadors	són	curts,	però	
alguns	pantalons	són	llargs.
Els	nens	entrenen	cada	dimarts,	però	algun	nen	i	alguna	
nena	entrenen	dijous,	també.	Cap	nen	no	entrena	els	
diumenges,	és	el	dia	de	partit.
Són	bons	jugadors	i	esperen	guanyar	algun	dia	la	Pilota	
d’Or.

7. Els pronoms forts

➊	 a)	jo
b)	vostè
c)	tu
d)	nosaltres

➋	

No,	jo	no	sóc	la	dependenta.	És	ella.

Pau,	tu	véns	amb	nosaltres	o	vas	amb	ells?

Vostè	és	la	senyora	Pla?

➌	 a)	Jo
b)	Tu
c)	Ell	/	Ella	/	Vostè
d)	Nosaltres
e)	Vosaltres
f)	Ells	/	Elles	/	Vostès

➍	 a)	Tu	ets	la	germana	de	la	núvia?
b)	Tu	vius	a	Terrassa?
c)	Vostè	viu	a	Terrassa?
d)	Vostè	treballa	a	Manlleu?
e)	Tu	treballes	a	Manlleu?
f)	Tu	parles	xinès?
g)	Vostè	parla	xinès?

➎	 a)	Vostès	són	els	pares	del	nuvi?
b)	Vostès	són	de	Vic?
c)	Vosaltres	sou	de	Vic?
d)	Vostès	viuen	a	Alella?
e)	Vosaltres	viviu	a	Alella?
f)	Vosaltres	parleu	rus?
g)	Vostès	parlen	rus?

➏	 a)	–No,	nosaltres	som	les	seves	amigues.
b)	–No,	jo	sóc	l’àvia,	noi!
c)	–I	ara!	És	ella,	la	germana	gran.	Jo	sóc	la	petita!
d)		–No,	home,	no!	Nosaltres	som	les	ties.	Els	oncles	són	

ells!
e)	–No,	noi:	ets	tu	el	complicat!
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Posa’t a prova
a)	–Hola,	qui	sou	vosaltres?
	 –Nosaltres	som	els	amics	de	la	Sara.

b)	–Vostè	és	la	dependenta?
	 –Sí,	sóc	jo.

c)	–Qui	és	ara?	Ets	tu?
	 –No,	perdoni:	ara	sóc	jo.

d)	–Voleu	un	cafè?
	 –Jo	no,	gràcies.
	 –Doncs	jo	sí!

8. Verbs en -ar : present d’indicatiu

➊	 jo	➝	Retallo	un	text.
vostè	/	ella	➝	Desa	una	fotografia.	/	Mira	un	videoclip.
nosaltres	➝	Copiem	l’arxiu	al	disc	dur.
vosaltres	➝	Instal·leu	un	programa.
ells	/	vostès	➝	Subratllen	els	títols	amb	vermell.	/	Envien	
un	correu	electrònic.

➋	 a)	La	Marta	i	en	Roc	no	caminen	cada	dia.
b)	La	Marta	i	en	Roc	no	descansen	al	parc.
c)	En	Miquel	també	parla	amb	els	amics.
d)	Els	seus	amics	respiren	l’aire	de	la	muntanya.
e)	La	Marta	i	en	Roc	passen	la	tarda	divertits.
f)	En	Miquel	arriba	a	casa	cansat.
g)	La	Marta	i	en	Roc	naveguen	per	Internet.
h)	En	Roc	envia	missatges	als	seus	amics.

➌	 a)	Tu	descanses	després	de	caminar.
b)	Ell	escolta	música	amb	el	Roc.
c)	Vostè	felicita	els	estudiants.
d)	Nosaltres	trobem	amics	a	la	festa.
e)	Vosaltres	arribeu	tard	a	casa.
f)	Vostès	caminen	dues	hores.
g)	Elles	canten	molt	bé.

➍	 a)	Els	senyors	Casals	porten	els	regals.
b)	Ella	regala	una	pilota	al	seu	fill.
c)	L’Olga	i	jo	convidem	els	amics	i	les	amigues.
d)	Tu	i	la	Violeta	converseu	amb	tothom.
e)	Jo	celebro	el	meu	aniversari.
f)	Vostè	escolta	música?
g) Tu	felicites	els	teus	amics.

➎	 a)	–Descanso	quan	arribo.
b)	–Arribem	a	les	cinc	de	la	tarda.
c)	–El	passem	xatejant.
d)	–L’acabo	al	migdia.
e)	–Estudio	llengua	àrab.
f)	–Acompanyo	en	Tomàs.
g)	–Caminem	una	hora	el	dissabte.
h)	–Treballen	a	la	fàbrica	de	galetes.

➏	 a)	–Ells	diuen	que	parlen	de	les	vacances.
b)	–Diu	que	treballa	els	caps	de	setmana.
c)	–Diuen	que	escolten	la	ràdio.
d)	–Feliciteu	la	Carmina.
e)	–Miro	per	la	finestra.

➐	 a)	–Comencem	el	curs	al	setembre.
b)	–Començo	el	curs	demà.
c)	–No,	toco	el	clarinet.
d)	–No,	toquem	el	violí.
e)	–D’acord,	juguem	amb	vosaltres.
f)	–No,	jugo	amb	vosaltres.
g)	–Tanco	a	les	vuit.
h)	–Tanquem	d’hora.
i)	–Amago	un	regal	per	a	en	Pere.
j)	 –Amaguem	un	regal	per	a	en	Pere.
k)	–Pugem	les	escales	de	pressa.
l)	–Pujo	les	escales	a	poc	a	poc.

Posa’t a prova
El	diumenge	sempre	esmorzem	junts,	amb	els	meus	
pares	i	el	meu	germà.	De	vegades,	nosaltres	anem	
d’excursió	i	caminem	durant	tres	hores	pel	parc	de	Sant	
Llorenç.	Allà	sí	que	respirem	bé!	Quan	arribem	a	casa,	
jo	sempre	descanso	una	bona	estona	en	una	hamaca	
que	tenim	a	la	terrassa.	Dinem	tots	junts	a	les	dues	i	ho	
aprofitem	per	parlar	de	mil	coses.	Després	jo	estudio	un	
parell	d’hores	i	envio	missatges	a	una	amiga	meva	durant	
una	mitja	horeta.	Els	caps	de	setmana	m’agraden	molt.

9. Verbs en -ir : present d’indicatiu

➊	 	a)	Tu	pateixes	quan	condueixes?
b)	Nosaltres	repartim	i	servim	els	entrepans.
c)		Ells	/	Elles	/	Vostès	no	aplaudeixen	perquè	s’avorreixen	

molt.
d)		Ell	/	Ella	/	Vostè	segueix	les	instruccions	i	ara	fregeix	

la	ceba.
e)	Jo	no	em	diverteixo	quan	dirigeixo	el	trànsit.
f)	Vosaltres	sempre	discutiu	i	mai	no	us	divertiu.
g)	Jo	llegeixo	un	poema	i	el	repeteixo	en	veu	alta.
h)	Ell	/	Ella	/	Vostè	llegeix	i	després	dorm.

➋	 a)	tu
b)	nosaltres
c)	ells
d)	ell
e)	jo
f)	vosaltres
g)	jo
h)	ell

➌	 a)	Tu	discuteixes	amb	tothom.
b)	Ell	repeteix	els	exercicis.
c)	Vostè	pateix	del	cor?
d)	Elles	segueixen	una	dieta	per	aprimar-se.
e)	Nosaltres	no	ens	divertim	gens	a	classe.
f)	Jo	fregeixo	les	patates	amb	oli	d’oliva.
g)	Vosaltres	llegiu	cada	dia?
h)	Ella	redueix	la	marxa	quan	passa	per	un	poble.

➍	 a)	–Condueixo	el	cap	de	setmana.
b)	–Decidim	què	farem	el	cap	de	setmana.
c)	–Sempre	llegeixo	al	llit.
d)	–Em	vesteixo	després	de	dutxar-me.
e)	–Dirigeixo	l’orquestra	de	l’Auditori.
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f)	–Fregim	la	carn	en	una	paella.
g)	–Prefereixo	les	pel·lícules	de	por.
h)	–Redueixo	la	marxa	quan	plou.

➎	 a)	Nosaltres	dormim	nou	hores	cada	dia.
b)	Tu	obres	la	porta.
c)	Ell	/	Ella	/	Vostè	sent	soroll	a	l’escala.
d)	Vosaltres	cosiu	la	roba.
e)	Ells	/	Elles	/	Vostès	omplen	les	ampolles.
f)	Tu	surts	al	carrer.
g)	Ells	/	Elles	/	Vostès	cullen	patates.
h)	Ell	/	Ella	/	Vostè	tus	molt	a	les	nits.

➏	 a)	Dormo	a	l’hotel.	 e)	Dormim	de	dia.
b)	Cuso	la	camisa.	 f)	Surten	a	la	tarda.
c)	Sentim	un	violí.	 g)	Cullen	flors.
d)	Obro	una	ampolla.

➐	 a)	–Diuen	que	obren	la	porta.
b)	–Diu	que	surt	de	casa	a	les	tres.
c)	–Diu	que	sent	un	soroll.
d)	–Diuen	que	senten	la	calor.
e)	–Diu	que	sortim	amb	ells.

Posa’t a prova
En	Jordi	al	matí	llegeix	un	parell	de	diaris;	es	vesteix		
i	surt	cap	a	la	feina.	Des	del	cotxe,	truca	al	Pere;	però,	
com	sempre,	discuteix/discuteixen.	Condueix	a	poc	a	
poc;	així,	pot	parlar.	Al	migdia	dina	a	la	feina:	s’amaneix	
l’enciam	i	el	tomàquet,	i	fregeix	una	hamburguesa.	S’ho	
serveix	tot	en	un	plat	de	porcellana.	Obre	la	finestra	i	
sent	els	veïns	del	tercer	que	parlen.	Surt	de	la	feina	a	les	
sis.	Ara	condueix	de	pressa	perquè	la	Carme	l’espera.

10. Verbs pronominals: present d’indicatiu

➊	 	a)	Tu	t’afaites	dues	vegades	al	dia,	Jordi?
b)	Em	dutxo	sempre	amb	aigua	molt	calenta.
c)	L’Imma	es	pentina	amb	una	pinta	molt	grossa
d)	Jo	m’enfado	si	l’ordinador	no	funciona.
e)	Em	rento	les	dents	tres	vegades	al	dia.
f)	El	nen	s’adorm	de	seguida	que	el	posem	al	llit.
g)	La	Marta	no	pot	anar	amb	vaixell	perquè	es	mareja.
h)	Et	vesteixes	sola,	Clàudia?
i)		En	Mohammed	mai	no	s’oblida	de	tancar	la	porta	amb	clau.

➋	 Dutxo	el	gat.	

Em	dutxo.		

Em	rento	les	dents.		

Rento	els	plats.		

Em	vesteixo.		

Vesteixo	l’Aina.		

Pentino	l’Aina.	

Em	pentino.		

➌	 a)	Els	avis	s’afaiten	cada	dia.
b)	Nosaltres	ens	rentem	les	dents	després	de	menjar.
c)	Us	pentineu	amb	aquestes	pintes	/	amb	aquesta	pinta?
d)	Les	meves	germanes	es	dutxen	al	vespre.
e)	Nosaltres	ens	adormim	al	sofà.
f)	 Us	lleveu	d’hora?

➍	 a)	Em	dutxo	després	de	fer	gimnàstica.
b)	Cada	nit	m’adormo	al	sofà.
c)	T’afaites	cada	matí.
d)	La	meva	filla	es	pentina	moltes	vegades.
e)	Tu	et	vesteixes	al	menjador.
f)	El	meu	amic	no	es	banya	al	mar.

➎	 a)		Jo	em	llevo	cada	dia	a	les	set	del	matí	i	em	vesteixo.	
Em	dutxo	abans	d’anar	a	dormir.

b)		L’Agnès	i	en	Richard	es	lleven	a	dos	quarts	de	vuit,	
després	es	dutxen	i,	abans	d’esmorzar,	es	vesteixen.

c)			–Vosaltres,	Bàrbara	i	Joan,	a	quina	hora	us	lleveu?
–De	dilluns	a	divendres	ens	llevem	a	les	sis	del	matí,	i	
dissabte	i	diumenge,	a	les	nou.

d)	Dolors,	et	dutxes	amb	aigua	freda?	Quin	fred!

e)	La	iaia	ja	no	es	vesteix	sola.	L’hem	d’ajudar.

f)		Com	que	surt	els	divendres	a	la	nit,	els	dissabtes	la	
Carolina	es	lleva	a	la	una	del	migdia	i	no	es	vesteix	fins	
després	de	dinar.

Posa’t a prova
La	Carolina	juga	a	tenis,	s’atreveix	a	jugar	amb	els	millors,	
no	s’adona	que	juguen	molt	bé.

L’Aina	i	en	Pol	treballen	al	laboratori	i	de	vegades	es	
canvien	de	roba	abans	de	trobar-se	amb	els	amics.

La	meva	germana	i	jo	molts	dies	ens	quedem	a	casa	i	no	
ens	avorrim.	Sempre	ens	adormim	a	la	una.

La	Camil·la	i	tu	us	assembleu	molt,	us	vestiu	i	us	pentineu	
igual.

11. Ser-hi i haver-hi

➊	 	a)	–Sí	que	hi	és.
b)		–No,	ara	no	hi	és.
c)	–La	Lotti	no	hi	és.
d)	–Sí	que	hi	són.
e)	–No,	ara	no	hi	són.
f)	–No,	no	hi	és.
g)	–En	aquest	moment	no	hi	són.

➋	 Riiiiiiing...
–Digui?
–Que	hi	ha	la	Marcela?
–No,	no	hi	és.	De	part	de	qui?
–Sóc	en	Ronaldo.

–Bon	dia.
–Bon	dia.
–Que	hi	ha	en	Peter	i	en	Jack?
–Sí	que	hi	són.	Ara	mateix	els	aviso.



8

català bàsic  Activitats de gramàtica  · Teide

➌	 a)	A	la	finestra	hi	ha	les	noies.
b)	A	la	barbacoa	hi	ha	la	carn.
c)	A	la	taula	hi	ha	les	begudes.
d)	A	la	nevera	hi	ha	els	gelats.
e)	A	la	plata	hi	ha	les	verdures.
f)	A	l’ampolla	hi	ha	l’aigua.

➍	 a)	–Sí	que	hi	són.
b)	–No,	no	hi	és.
c)	–Sí	que	hi	és.
d)	–Sí	que	hi	són.
e)	–Sí	que	hi	són.
f)	–Sí	que	hi	és.
g)	–Sí	que	hi	són.

Posa’t a prova
Avui	és	l’aniversari	de	l’Angelina	i	al	jardí	hi	ha	molta	
gent.	Hi	ha	tota	la	família	reunida	per	fer	una	barbacoa.	
Bé,	no	hi	són	tots;	en	Pau	no	hi	és	perquè	és	a	Andorra.	
Preparant	les	verdures	hi	ha	les	tietes	de	França.	Avui	fan	
un	bon	dinar:	hi	ha	carn,	botifarres	i	verdures.	Sobre	la	
taula	hi	ha	moltes	begudes	i	per	postres	no	hi	ha	pastís,	
però	hi	ha	gelats	de	xocolata	i	de	nata.

12. Ser, dir-se, tenir i viure

➊	 	–D’on	ets?	➝	–Sóc	de	Síria.
–On	vius?	➝	–Visc	a	Girona.
–Quants	anys	tens?	➝	–Tinc	vint	anys.

➋	 –Com	us	dieu?	➝	–Ens	diem	Yuko	i	Yoshie.
–D’on	sou?	➝	–Som	del	Japó.	
–On	viviu?	➝	–Vivim	a	Figueres.
–Quants	germans	teniu?	➝	–Tenim	un	germà	i	una	
germana.

➌	 Em	dic	Petra,	sóc	d’Holanda	i	visc	a	Sabadell.

➍	 a)	nosaltres
b)	vosaltres
c)	ells
d)	jo
e)	ella
f)	tu
g)	nosaltres
h)	tu

➎	 	–Hola,	jo	em	dic	Judit	i	sóc	andorrana.	I	tu,	com	et	dius?	
Em	dic	Miriam	i	sóc	del	Brasil.
–I	vosaltres,	com	us	dieu?
–Nosaltres	ens	diem	Erik	i	Tom.	L’Erik	és	holandès	i	jo	
sóc	britànic.
–Ells	es	diuen	Latifa	i	Youssef.	Són	del	Marroc.

➏	 –Hola,	jo	tinc	dinou	anys	i	visc	a	Gràcia.	I	tu,	on	vius?
–Jo	visc	a	l’Eixample	i	tinc	divuit	anys.
–I	vosaltres,	on	viviu?
–Nosaltres	també	vivim	a	Gràcia.
–I	quants	anys	teniu,	vosaltres?
–L’Enric	té	vint-i-un	anys	i	jo	en	tinc	vint-i-dos.

➐	 –Hola,	com	et	dius?
–Em	dic	Laura	Baus	Suárez.
–D’on	ets?
–Sóc	de	Colòmbia.
–Quants	anys	tens?
–Vint-i-set.
–On	vius?
–Visc	al	carrer	Ample,	cent	trenta-cinc,	segon.
–Quin	és	el	teu	número	de	telèfon?
–Nou,	tres,	set,	tres,	sis,	set,	nou,	quatre,	set.

➑	 Jo	visc	al	passeig	de	Gràcia.
Jo	visc	a	la	plaça	de	Maragall.
Jo	visc	a	l’avinguda	de	Jaume	I.
Jo	visc	a	la	Rambla.
Jo	visc	al	passatge	del	Forn.
Jo	visc	a	la	carretera	de	Montcada.
Jo	visc	a	Sabadell.

Nosaltres	treballem	a	la	farmàcia	de	la	cantonada.
Nosaltres	treballem	a	cal	Pep.
Nosaltres	treballem	al	districte	de	les	Corts.
Nosaltres	treballem	a	Rubí.
Nosaltres	treballem	a	l’hotel	Arts.
Nosaltres	treballem	a	les	cotxeres	de	Sants.
Nosaltres	treballem	als	magatzems	de	Mercabarna.

Posa’t a prova
—I	vosaltres?
–Com	us	dieu?
–Ens	diem	Miquel	i	Sònia.
–D’on	sou?
–De	Barcelona.
–On	viviu?
–A	Tarragona.
–Quants	anys	teniu?
–Tenim	trenta-dos	anys.

13. Poder, voler i saber + infinitiu

➊	 	a)	Sap	llegir.
b)	Saben	cantar.
c)	No	pot	obrir.
d)	No	vol	menjar.

➋	 a)	Saben	cantar,	però	no	saben	tocar	el	piano.
b)	No	pot	obrir	la	porta,	però	sí	que	pot	demanar	ajuda.
c)		No	vols	menjar	verdura,	però	sí	que	vols	prendre	un	

gelat.
d)	Sabem	nedar,	però	no	sabem	patinar.
e)	No	vull	estudiar!	Vull	jugar.
f)	Podeu	anar	a	l’Escala	i	també	podeu	visitar	Empúries.
g)	Sé	rentar	la	roba,	però	no	sé	planxar.
h)		No	puc	quedar	diumenge,	però	ens	podem	veure	

dilluns.

➌	 –Voleu	anar	d’excursió?	➝	–No,	volem	anar	al	teatre.
–Vols	anar	amb	barca?	➝	–No,	perquè	estic	marejada.	
–On	vols	anar?	➝	–Vull	anar	a	ballar.
–Què	voleu	fer?	➝	–Volem	descansar!
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➍	 a)	sí	 c)	no		 e)	no
b)	sí		 d)	sí		 f)	no

➎	 a)	vosaltres	 e)	 tu
b)	vostès	 f)	 vosaltres
c)	jo	 g)	 tu
d)	nosaltres	 h)	 jo

➏	 Si	voleu	avui	a	la	nit	podem	anar	al	teatre.

➐

jo nosaltres
No sé on és correus. No sabem on és correus
No puc anar al parc. No podem anar al parc.
No et puc ajudar. No et podem ajudar.
Vull viatjar. Volem viatjar.

tu vosaltres
Vols anar al cinema? Voleu anar al cinema?

Saps conduir? Sabeu conduir?

Saps quan comencen les classes? Sabeu quan comencen les classes?

Em pots ajudar a pintar? Em podeu ajudar a pintar?

Què vols fer? Què voleu fer?

Posa’t a prova
–Nois	i	noies,	on	voleu	anar,	aquesta	tarda?
–Jo	vull	anar	al	concert	de	la	plaça	de	l’Església.
–Jo	no	puc,	perquè	he	d’anar	a	classe	de	català.	I	tu,	
Carles,	què	vols	fer?
–Jo	vull	anar	a	patinar	al	parc.	Vols	venir	amb	mi,	Hassan?
–No,	perquè	estic	molt	cansat.	Avui	no	he	dormit	gaire.
–Doncs,	si	voleu,	podeu	venir	tots	a	casa	meva	a	jugar	al	
dòmino!
–D’acord!	I	després	podem	anar	a	sopar	i	a	ballar	fins	a	la	
matinada.

14. Ser i estar + adjectiu

➊	 	Què	diu	en	Vladimir?	 Què	diu	la	Gabriella?
Sóc	rus.	 Sóc	italiana.
Sóc	alt	 Sóc	grassa.
Sóc	fort.	 Sóc	guapa.
Sóc	calb.	 Sóc	castanya.
	 	 Sóc	pintora.

➋	 Ell	està...	➝	tip	/	adormit	/	avorrit	/	tranquil
Ella	està...	➝	nerviosa	/	enfadada	/	marejada	/	trista

➌	 a)	Tu	estàs	tip	perquè	ets	molt	golafre.
b)		La	Núria	i	jo	estem	preocupades	perquè	som	

patidores.
c)		En	Pep	està	refredat	perquè	el	lloc	on	treballa	és	

bastant	fred.
d)		Jo	sóc	molt	feliç	perquè	tots	els	convidats	estan	

contents.
e)	L’Enric	i	tu	sou	atletes	i	esteu	cansats	de	tant	entrenar.
f)		Ells	són	forners	i,	quan	acaben	la	feina,	estan	suats	

i	plens	de	farina.

➍	 a)	Elles	dues	estan	adormides.
b)	Vosaltres	esteu	cansats	d’esperar	l’autobús.
c)	Vostès	són	grans.
d)	Tu	ets	jove.
e)	Jo	no	estic	malalta;	estic	sana.
f)	En	Pere	és	bon	noi.
g)	La	Mònica	està	nerviosa	perquè	té	molts	exàmens.
h)	Jo	sóc	europea.

Posa’t a prova 

–Qui	són	aquelles	noies	d’allà?
–Quines	noies?	Les	que	estan	dretes?
–No.	Aquella	que	és	alta	i	la	del	seu	costat,	la	que	està	
avorrida.
–Però	si	són	la	Rita	i	la	Nina.	Tu	no	ets	molt	amiga	de		
la	Rita?
–No,	jo	sóc	amiga	del	germà	de	la	Rita,	aquell	noi	que	
sempre	està	distret.
–Les	anem	a	saludar?
–D’acord.

15. Fer i anar

➊	 	a)		Ets	mecànic,	saps	arreglar	cotxes	i	motos.	Quan	vas	
al	taller?

b)		Sap	conduir	i	fa	de	repartidor.	Ara	va	a	portar	un	
paquet	al	carrer	del	Call.

c)		Som	cuineres,	cada	matí	anem	al	mercat	i	fem	un	
arròs	boníssim.

d)		Sé	tallar	cabells	i	pentinar;	sovint	vaig	a	competicions	
internacionals.	Faig	de	perruquera.

e)		Fan	d’ensinistradors	de	gossos.	Van	sempre	amb	
els	seus	animals.

f)		Sabeu	observar,	feu	de	dibuixants	i	aneu	cada	dia	
a	l’editorial.

➋	 Fem	de	periodistes	i	ara	anem	a	la	redacció	del	diari.

➌	 –De	què	feu,	Jordi	i	Quim?	➝	–De	pagesos
–On	vas,	Mohammed?	➝	–A	casa	d’un	amic.
–Quan	aneu	a	París?	➝	–Per	Tots	Sants.
–Què	fa	la	Montse?	➝	–Fa	una	disfressa.

➍	 a)	vosaltres	 e)	tu
b)	vostè	 f)	vosaltres
c)	tu	 g)	tu
d)	vostès	 h)	ell

➎	
jo nosaltres

Faig de caixera al supermercat. Fem de caixeres al supermercat.
No faig cas de la mestra. No fem cas de la mestra.
Faig un plànol de l’institut. Fem un plànol de l’institut.
Avui vaig al Tibidabo. Avui anem al Tibidabo.

tu vosaltres
Fas crema catalana? Feu crema catalana per postres?
On vas a la tarda? On aneu a la tarda?
Vas a la platja a l’estiu? Aneu a la platja a l’estiu?
Fas d’enginyera? Feu d’enginyeres?
De què fas? De què feu?
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➏	 a)		–Amb	què	vas	a	la	feina,	Guim?
	 –Hi	vaig	amb	autobús.

b)			–A	què	et	dediques,	Lola?
	 –Ara	faig	de	cambrera;	però	estudio,	també.

c)	–Joan	i	Quim,	on	aneu?
	 –Anem	a	classe	de	català.

d)	–I	vosaltres,	què	feu?
	 –Cuinem	i	fem	pastissos.

e)	–La	Khadija	sempre	va	a	la	feina	a	peu.	I	vosaltres?
	 	–Nosaltres	hi	anem	amb	bicicleta	i,	de	vegades,	amb	

autobús.

Posa’t a prova
a)	I	tu,	Joel,	què	fas?
b)	Jo	sóc	professora,	però	faig	de	policia.
c)	Jo	vaig	a	casa	meva	amb	l’autobús.
d)	Vosaltres	aneu	a	ballar	dissabte?
e)		Cada	dia	l’Anna	i	jo	anem	a	l’aeroport	i	fem	

d’hostesses.
f)	 Vostè	fa	classes	de	fotografia?
g)	Nosaltres	fem	de	paletes.

16. Les hores i les parts del dia

➊	 	

12.00 h
les dotze en punt

12.15 h
un quart d’una

12.30 h
dos quarts d’una

12.45 h
tres quarts d’una

17.00 h
les cinc en punt

17.15 h
un quart de sis

17.30 h
dos quarts de sis

17.45 h
tres quarts de sis

21.00 h
les nou en punt

21.15 h
un quart de deu

21.30 h
dos quarts de deu

21.45 h
tres quarts de deu

4.00 h
les quatre en punt

4.15 h
un quart de cinc

4.30 h
dos quarts de cinc

4.45 h
tres quarts de cinc

➋	 tres	quarts	de	quatre	➝	15.45	h	
les	sis	en	punt	➝	6.00	h
dos	quarts	d’onze	➝	22.30	h
un	quart	de	dotze	➝	11.15	h

➌	 a)	Són	les	tres	en	punt.	
b)	Són	dos	quarts	d’onze.
c)	És	un	quart	de	cinc.	
d)	Són	dos	quarts	de	vuit.	
e)	És	un	quart	de	vuit.
f)	Són	tres	quarts	de	vuit.

➍	 a)	A	dos	quarts	de	deu	té	una	entrevista	de	feina.
b)	A	dos	quarts	de	dues	dina	amb	la	Rita.
c)	A	un	quart	de	cinc	va	a	cal	dentista.
d)	A	dos	quarts	de	set	va	a	classe	d’informàtica.
e)	A	tres	quarts	de	deu	té	una	reunió	de	veïns.

➎	
la una 1 h 13 h
les dues 2 h 14 h
les tres 3 h 15 h
les quatre 4 h 16 h

les cinc 5 h 17 h
les sis 6 h	 18 h
les set 7 h 19 h
les vuit	 8 h	 20 h
les nou 9 h 21 h
les deu 10 h 22 h
les onze 11 h 23 h
les dotze 12 h 00 h

➏	 a)	Tu	treballes	a	la	tarda.
b)	La	Sandra	llegeix	a	la	nit.
c)	Nosaltres	mirem	una	pel·lícula	al	vespre.
d)	A	la	matinada,	vosaltres	dormiu!
e)	L’Aleix	i	el	David	dinen	a	casa	al	migdia.

➐	 a)		El	Rafael	treballa	des	de	les	tres	de	la	tarda	fins	a	les	
deu	del	vespre.

b)		La	Margaret	treballa	de	les	onze	de	la	nit	a	les	cinc	de	
la	matinada.

c)		L’Andreu	treballa	des	de	les	set	del	matí	fins	a	les	tres	
de	la	tarda.

d)		L’Òscar	treballa	de	les	dotze	del	migdia	a	les	vuit	del	
vespre.

e)		La	Valèria	treballa	de	les	dues	a	les	cinc	de	la	
matinada.

f)		En	Hans	treballa	de	dotze	a	dues	del	migdia	i	de	deu	
a	dotze	de	la	nit.

➑	 a)	Tu	descanses	des	de	la	una	fins	a	les	quatre.
b)		Vosaltres	feu	vacances	des	de	Tots	Sants	fins	a	Cap	

d’Any.
c)	Tinc	guàrdia	de	divendres	a	diumenge.
d)		Nosaltres	servim	cafès	des	de	les	sis	de	la	tarda	fins	a	

les	onze	de	la	nit.
e)		Demà	treballo	de	dos	quarts	de	quatre	a	dos	quarts	

de	deu.
f)	Vostè	estudia	català	de	set	a	vuit	del	vespre.

➒	 a)	BCN-TYO:	+8	hores
	 	Quan	a	Barcelona	són	les	deu	del	matí	a	Tòquio	són	

les	sis	de	la	tarda.

b)	BCN-SYD:	+10	hores
	 	Quan	a	Barcelona	són	les	deu	del	matí	a	Sydney	són	

les	vuit	del	vespre.

c)	BCN-MOW:	+2	hores
	 	Quan	a	Barcelona	són	les	deu	del	matí	a	Moscou	són	

les	dotze	del	migdia.

d)	BCN-CAS:	–1	hora
	 	Quan	a	Barcelona	són	les	deu	del	matí	a	Casablanca	

són	les	nou	del	matí.

e)	BCN-HAV:	–6	hores
	 	Quan	a	Barcelona	són	les	deu	del	matí	a	l'Havana	són	

les	quatre	de	la	matinada.

Posa’t a prova
Quan	anem	de	colònies,	els	nens	i	els	monitors	ens	
llevem	a	dos	quarts	de	vuit	del	matí.	A	les	vuit	en	punt,	
els	nens	tenen	l’esmorzar	a	taula.	Una	mica	més	tard,	a	
dos	quarts	de	nou,	comencem	les	activitats,	generalment	
jocs.	Al	migdia,	de	12	a	un	quart	de	dues,	ens	banyem	
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a	la	piscina.	A	tres	quarts	de	dues	tothom	ha	de	ser	al	
menjador:	és	l’hora	de	dinar.	Després	de	dinar,	a	primera	
hora	de	la	tarda,	fem	la	migdiada.	A	les	cinc	la	canalla	
berena,	generalment	pa	amb	xocolata.	Fins	a	un	quart	de	
nou	fem	tallers:	màscares,	titelles,	teatre...	A	les	nou	en	
punt,	és	l’hora	de	sopar.	I	a	la	nit,	abans	d’anar	a	dormir,	
sempre	fem	un	joc	o	altre.

17. Expressions de temps

➊	 	a)		Si	avui	és	dijous,	ahir	era	dimecres	i	demà	serà	
divendres.

b)		Si	ahir	era	dissabte,	avui	és	diumenge	i	demà	passat	
serà	dimarts.

c)		Si	ahir	era	divendres,	avui	és	dissabte	i	abans-d’ahir	
era	dijous.

d)	Quan	és	el	cap	de	setmana?	Dissabte	i	diumenge.

➋	 a)	Feia	classe	d’informàtica:	ahir	a	la	tarda.
b)	Farà	bicicleta:	demà	al	matí.
c)	Neteja	la	casa:	avui	a	la	tarda.
d)	Treballava:	ahir	al	vespre.
e)	Anirà	al	teatre:	demà	a	la	tarda.
f)	Estudiarà:	demà	al	vespre.
g)	Tenia	classe	de	música:	ahir	al	matí.
h)	Fa	anglès:	avui	al	vespre.

➌	 	El	Jan	es	dutxa	abans	que	la	Mariona,	a	un	quart	de	vuit,	
perquè	es	lleva	abans	que	la	Mariona.	Primer	es	vesteix		
i	després	esmorza.	Després	es	renta	les	dents.
La	Mariona	abans	de	vestir-se,	es	renta	les	dents.	Ella	es	
lleva	a	dos	quarts	de	vuit,	després	d’en	Jan.

➍	 Abans del migdia
Escoltar	la	ràdio.
Córrer	pel	parc.
Anar	al	supermercat.
Al migdia
Prendre	una	cervesa.
Llegir	el	diari.
Després del migdia
Anar	amb	bicicleta.
Xerrar	amb	els	amics.
Mirar	la	tele.

➎	 	Abans,	quan	era	petit	➝	Jugar	a	pilota.	/	Anar	al	
zoològic.	/	Quedar	amb	els	amics	de	l’escola.	/	Llegir	
contes.	/	Telefonar	a	la	mare.
Ara,	de	gran	➝	Jugar	a	escacs.	/	Anar	al	camp	de	
futbol.	/	Quedar	amb	els	companys	de	la	facultat.	/	Llegir	
còmics.	/	Telefonar	a	la	xicota.

➏	 a)	Anar	a	dormir	a	les	nou	del	vespre:	d’hora.
b)	Dinar	a	les	quatre	de	la	tarda:	tard.
c)	Llevar-se	a	dos	quarts	de	sis	del	matí:	d’hora.
d)	Esmorzar	a	les	sis	del	matí:	d’hora.
e)	Sopar	a	les	onze	de	la	nit:	tard.
f)	Anar	a	dormir	a	la	una	de	la	matinada:	tard.
g)	Arribar	al	cinema	amb	la	pel·lícula	començada:	tard.
h)		Arribar	al	camp	de	futbol	tres	hores	abans	de	

començar	el	partit:	d’hora.

➐	 	La	Núria	sempre	pren	iogurt	natural;	no	menja	mai	iogurt	
de	llimona.	En	Pep	de	vegades	menja	flam	i	de	vegades	
iogurt	de	llimona;	mai	no	menja	raïm.

➑	 L’Eva	menja	peix	un	cop	per	setmana.	➝	sovint	
L’Alba	menja	peix	dos	cops	l’any.	➝	de	vegades
I	l’Elisenda	cap	dia	menja	peix.	➝	mai

➒	 a)	Mira	la	tele	(dl.	/	dc.	/	dv.	/	dg.):	sovint
b)	Visita	els	avis	(dg.):	de	vegades
c)	Menja	entrepans	(ds.	/	dg.):	de	vegades
d)	Xateja	(dl.	/	dt.	/	dc.	/	dj.	/	dv.	/	ds.	/	dg.):	sempre
e)	Llegeix	el	diari	(Ø):	mai
f)	Va	al	gimnàs	(dt.	/	dj.	/	dv.	/	ds.):	sovint

➓	 (respostes	lliures)

Posa’t a prova
–Vindràs	a	la	piscina	aquest	curs?
–Jo	no	vaig	mai	a	la	piscina	perquè	tinc	al·lèrgia	al	clor.
–Doncs,	jo	hi	vaig	sempre	que	puc.	M’agrada	molt!
–Jo	faig	cuina!	Avui	és	dilluns...	Doncs,	demà,	dimarts,	
vaig	a	classe	de	cuina!	Ah,	i	com	que	em	llevo	molt	
d’hora,	cada	dia	vaig	a	córrer	pel	parc.
–Jo,	de	vegades,	també	vaig	a	córrer,	però	em	fa	mandra!	
Jo	em	llevo	més	tard	que	tu,	perquè	me’n	vaig	a	dormir	
cap	a	les	dues	de	la	matinada!

18. Expressions de manera

➊	 (respostes	lliures)

➋	 a)	En	Miquel	parla	molt	a	poc	a	poc.
	 En	Miquel	parla	massa	a	poc	a	poc.

b)	En	Lluís	balla	molt	malament.
	 En	Lluís	balla	massa	malament.

c)	La	Clara	estudia	molt	poc.
	 La	Clara	estudia	massa	poc.

d)	La	Berta	menja	molt	de	pressa.
	 La	Berta	menja	massa	de	pressa.

e)	En	Carles	dibuixa	molt	bé.
	 En	Carles	dibuixa	massa	bé.

➌	 a)	Una	persona	que	dina	en	deu	minuts,	dina	de	pressa.
b)		Una	persona	que	dina	en	dues	hores,	dina	a	poc	

a	poc.
c)	Un	equip	que	guanya	tots	els	partits,	juga	bé.
d)	Un	equip	que	no	guanya	mai,	juga	malament.
e)		Una	persona	que	treballa	catorze	hores	diàries,	

treballa	massa.
f)	Una	persona	que	dorm	cinc	hores	diàries,	dorm	poc.

➍	 (respostes	lliures)

➎	 pa	➝	amb	tomàquet	 llimonada	➝	sense	gel
cervesa	➝	sense	alcohol	 tonyina	➝	amb	oli	d’oliva
olives	➝	sense	pinyol		 xocolata	➝	amb	avellanes	
aigua	➝	amb	gas
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Posa’t a prova
–Què fas per estar en forma?
–Menjo	aliments	sense	sucre,	poca	sal	i	bec	aigua	sense	
gas.	M’alimento	bé.	Ah!	I	faig	exercici!
–Practiques algun esport?
–Sí,	cada	dia	surto	a	córrer	una	estona.	Primer	començo	
a	poc	a	poc	i	escalfo.	Després	ja	puc	anar	més	de	
pressa.
–Quin equip portes?
–Porto	roba	còmoda	i	unes	vambes	amb	una	sola	
especial;	així	puc	córrer	més	bé!

19. Expressions de lloc

➊	 	a)	Posa	el	llibre	sobre	la	tauleta	de	nit.
b)	Aquell	noi	fica	les	olives	a	dins	del	pot.
c)	Tenen	set	ampolles	al	costat	de	la	porta.
d)	La	bossa	de	la	Clara	és	darrere	la	teva.
e)	No	hi	ha	cap	paquet	de	sal	dins	el	calaix.

➋	 Prestatgeria	b)

➌	 a)	Els	pots	són	allà.
b)	Deixa	les	caixes	a	dins.
c)	A	l’esquerra	del	te	hi	ha	el	sucre.
d)	Al	prestatge	de	sota	hi	ha	la	llet.
e)	La	sal	és	aquí,	al	costat	de	les	espècies.	
f)	Deixa	els	paquets	sobre	la	taula.
g)	Darrere	la	porta	hi	ha	el	pa.
h)	Trobaràs	les	espècies	a	la	dreta	de	la	sal.

➍	 a)	Al	prestatge	de	sobre.
b)	A	l’esquerra	de	la	pasta.
c)	Sobre	els	pots	d’olives.
d)	Davant	dels	productes.
e)	Sobre	la	farina.
f)	Al	costat	de	la	llet.
g)	Sota	els	pots	d’olives.
h)	Sota	l’arròs.

➎	 a)	El	nas	és	sobre	la	boca.
b)	El	front	és	sobre	els	ulls.
c)	La	boca	és	sota	el	nas.
d)	Els	ulls	són	sota	les	celles.
e)	Els	cabells	són	sobre	el	front.
f)	Les	celles	són	sobre	els	ulls.

Posa’t a prova
On	és	el	peix?	Sobre	la	taula.	/	Al	costat	/	A	la	dreta	del	pa.
On	és	l’oli?	Al	costat	/	A	la	dreta	de	la	sal.	/	Sobre	els	pots	
de	melmelada.
On	és	l’arròs?	Al	costat	/	A	l’esquerra	de	la	pasta.	/	Sota	
la	llet.
On	és	el	pa?	Sobre	la	taula.	/	Al	costat	/	A	l’esquerra	del	
peix.
On	és	la	sal?	Al	costat/	A	l’esquerra	de	l’oli.	/	Sobre	els	
pots	de	melmelada.
On	és	el	gat?	Sota	la	taula.

20. Expressions de quantitat

➊	 	a)	Parla	poc.	1
b)	Escriu	molt.	6
c)	Escriu	poc.	4
d)	Corre	molt.	5
e)	Corre	poc.	3

➋	 a)	Té	pocs	diners.	
b)	Fa	moltes	vacances.	
c)	Fa	molts	viatges.	
d)	Menja	poques	galetes.	
e)	Menja	poc	formatge.	
f)	Beu	molta	aigua.	
g)	Pren	pocs	cafès.	
h)	Pren	poca	sal.	
i)	Té	molts	amics.	
j)	Té	poques	amigues.	

➌	 a)	Estudia	10	minuts	cada	dia.	Estudia	poc.
b)	Camina	10	quilòmetres	cada	dia.	Camina	molt.
c)	Camina	100	metres	cada	dia.	Camina	poc.
d)	Guanya	4	000	euros	al	mes.	Guanya	molt.
e)	Guanya	600	euros	al	mes.	Guanya	poc.
f)	Gasta	100	euros	al	mes.	Gasta	poc.
g)	Gasta	2	000	euros	al	mes.	Gasta	molt.

➍	 a)	Gasta	molt	cada	mes.	Gasta	molts	diners.
b)	Compra	poc	menjar	cada	mes.	Compra	poques	coses.
c)	Estudia	molt.	Estudia	moltes	hores.
d)	Treballa	pocs	dies	i	poques	hores.
e)	Camina	molts	quilòmetres.	Camina	molt	cada	dia.
f)	Guanya	pocs	euros	al	mes.	Guanya	poc.
g)	Menja	molts	iogurts	i	molta	fruita.
h)	Beu	molt.	Beu	molta	aigua	i	molts	sucs	de	fruita.

➎	 a)	No	hi	ha	cap	pastanaga.
b)	No	hi	ha	cap	flor.
c)	No	hi	ha	gens	d’aigua.
d)	No	hi	ha	gens	d’arròs.

➏	 a)	–No,	cap.	 d)	–No,	cap.
b)	–No,	gens.	 e)	–No,	gens.
c)	–No,	cap.	 f)	 –No,	gens.

➐	 a)	Té	molts	dies	de	festa.	No	té	cap	dia	lliure.
b)	Fa	molts	viatges.	No	fa	cap	excursió.
c)	Menja	moltes	galetes.	No	menja	cap	bombó.
d)	Menja	molt	formatge.	No	menja	gens	de	pernil.
e)	Beu	molta	aigua.	No	beu	gens	de	vi.
f)	Pren	molts	cafès.	No	pren	gens	de	te.
g)	Pren	molta	sal.	No	pren	gens	de	sucre.
h)	Té	molta	paciència.	No	té	gens	de	pressa.
i)	Té	moltes	amigues.	No	té	cap	amic.

Posa’t a prova
La	Maria	no	té	cap	dia	de	festa.	A	la	granja	hi	ha	moltes	
vaques	i	s’han	de	munyir	dues	vegades	al	dia,	tot	l’any.	
No	li	fa	gens	de	por	munyir-les	quan	encara	és	fosc.	
També	té	molts	porcs.	En	canvi,	té	poques	gallines	i	pocs	
conills,	perquè	els	ven	al	mercat.	La	Maria	té	amigues,	
però	les	veu	poc,	perquè	viuen	lluny.
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21. L’adjectiu: gènere i nombre

➊	 	Masculí:	un	jersei	gruixut,	un	vestit	estampat,	un	llibre	
divertit

Femení:	una	brusa	vermella,	una	bossa	moderna,	una	
ràdio	nova,	una	bufanda	prima,	una	colònia	fresca

➋	 a)	Itàlia	presenta	pasta	italiana.
b)	Alemanya	presenta	botifarra	alemanya.
c)	El	Marroc	presenta	estofat	de	xai	marroquí.
d)	El	Japó	presenta	peix	japonès.
e)	L’Equador	presenta	arròs	equatorià.
f)	L’Argentina	presenta	carn	rostida	argentina.
g)	El	Canadà	presenta	un	licor	canadenc.
h)	El	Senegal	presenta	fruita	senegalesa.

➌	 a)		–Busco	un	pis	petit,	cèntric,	assolellat,	ben	comunicat	
i	econòmic.

b)	–Necessitem	una	casa	petita,	cèntrica,	assolellada,	ben		
	 comunicada	i	econòmica.

➍	 	La	Clara	és…:	alta,	prima,	rossa,	treballadora,	simpàtica,	
nerviosa

La	bufanda	és…:	gruixuda,	blanca,	estreta,	llarga,	cara

➎	 fabulós	➝	fabulosos		 vella	➝	velles
llarg	➝	llargs	 brut	➝	bruts		
llarga	➝	llargues	 dolenta	➝	dolentes
gruixut	➝	gruixuts	 gros	➝	grossos
gruixuda	➝	gruixudes	 grossa	➝	grosses
vell	➝	vells	

➏	 b)		–Em	sap	greu.	No	tenim	rellotges	grossos.	Només	
tenim	rellotges	petits.

c)		–Em	sap	greu.	No	tenim	samarretes	estampades.	
Només	tenim	samarretes	llises.

d)		–Em	sap	greu.	No	tenim	taules	rodones.	Només	tenim	
taules	quadrades.

e)		–Em	sap	greu.	No	tenim	jerseis	prims.	Només	tenim	
jerseis	gruixuts.

f)		–Em	sap	greu.	No	tenim	ordinadors	nous.	Només	
tenim	ordinadors	vells,	de	segona	mà.

g)		–I	tant!	Tenim	moltes	pel·lícules	divertides.	Quina	
li	agrada?

Posa’t a prova
a)	els	llibres	vells	 e)	les	coques	salades
b)	els	quadres	antics	 f)	les	botifarres	cuites
c)	els	formatges	artesans	 g)	les	catifes	gruixudes
d)	les	magdalenes	casolanes

Etiquetes:	catifes	gruixudes,	formatges	artesans,		
coques	salades,	botifarres	cuites,	quadres	antics,	
magdalenes	casolanes

22. El nom: gènere i nombre

➊	 a)	En	Xavi	és	futbolista	i	la	Judit	també	és	futbolista.
	 En	Xavi	i	la	Judi	són	futbolistes.

b)		La	tieta	Rosa	és	gallinaire	i	el	seu	marit	també	és	
gallinaire.

	 La	tieta	Rosa	i	el	seu	marit	són	gallinaires.

c)		En	Ferran	és	molt	excursionista	i	la	Camil·la	també	és	
excursionista.

	 En	Ferran	i	la	Camil·la	són	excursionistes.

d)		En	Cesc	és	electricista	i	la	seva	companya	també	és	
electricista.

	 En	Cesc	i	la	seva	companya	són	electricistes.

e)		El	senyor	Roig	és	verdulaire	i	la	senyora	Tresfi	també	
és	verdulaire.

	 El	senyor	Roig	i	la	senyora	Tresfi	són	verdulaires.

f)		La	Roser	és	florista	i	en	Narcís	també	és	florista.
	 La	Roser	i	en	Narcís	són	floristes.

g)		El	meu	germà	és	boletaire	i	la	meva	cunyada	també	és	
boletaire.

	 El	meu	germà	i	la	meva	cunyada	són	boletaires.

➋	
Masculí (ell és...) Femení (ella és...)

mestre
sogre
psiquiatre
alumne
pediatre
àrbitre
ministre
arquitecte

mestra
sogra
psiquiatra
alumna
pediatra
àrbitra
ministra
arquitecta

➌	 a)	El	seu	sogre	està	malalt
b)	Tothom	va	aplaudir	molt	el	violinista.	
c)	Quin	pediatre	em	recomanes,	noia?	
d)	El	cantaire	solista	era	senegalès.

e)	Era	l’alumna	més	treballadora.	
f)	La	teva	companya	encara	és	dansaire	de	l’esbart?	
g)	Aquesta	àrbitra	no	ens	agrada	gens.	
h)	Qui	és	aquella	guitarrista	tan	alta?

➍	

Masculí advocat nebot germà cosí

Femení advocada neboda germana cosina

Masculí diplomat diputat amic

Femení diplomada diputada amiga

➎	 	La	meva	millor	amiga	es	diu	Marta.	És	diplomada	en	
infermeria,	però	es	dedica	a	la	música:	és	pianista.		
El	seu	germà,	en	Jordi,	que	és	advocat,	és	cantaire	en	
una	coral	de	gospel.	A	la	Marta	li	agrada	la	política:	es	
presentarà	com	a	diputada	independent	a	les	properes	
eleccions.	La	Laura,	molt	amiga	meva,	també,	va	ser	
la	seva	mestra	de	català	a	l’Institut.	Tots	tres	i	dues	
amigues	més,	la	Yuko	i	la	Sandra,	aquest	estiu	farem	un	
viatge	per	Catalunya.

➏	 a)	La	major	part	dels	bacallans	es	pesquen	a	Islàndia,	oi?
b)		M’ha	caigut	un	botó	de	la	faldilla.	La	capsa	dels	

botons,	on	és?
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c)		Per	dinar,	a	la	muntanya,	normalment	mengem	
entrepans.

d)		Et	faig	un	entrepà	o	prefereixes	una	ensaïmada,	per	
esmorzar?

e)		Molt	a	prop	de	la	cala	Montjoi	trobareu	boscos	de	
pins.

f)	La	Montse	té	un	pi	centenari	al	jardí	de	casa	seva.

➐	
Singular nas calaix peix escabetx
Plural nassos calaixos peixos escabetxos

Singular pas lluç dibuix
Plural passos lluços dibuixos

➑	 a)	–La	sardina	és	un	peix	que	ens	agrada	molt.
	 –A	nosaltres,	també,	i	ens	la	mengem	en	escabetx.

b)	–Avui	tenim	uns	lluços	molt	frescos,	nenes!
	 –Posi’m	un	lluç	d’aquests	més	grossos.

c)			–Ara	els	despatxos	costen	molt	de	llogar.	Són	molt	
cars!

	 	–Doncs	el	nostre	despatx	només	costa	400	euros		
al	mes.

➒	 a)	Aquests	despatxos	són	molt	cars,	oi?
b)	Els	calaixos	d’aquests	mobles	són	plens.
c)	Hem	deixat	els	pans	a	les	coixineres	de	quadres.
d)	Han	sopat	amb	els	seus	nebots	i	les	seves	nebodes.
e)	Per	què	es	van	posar	uns	llaços	negres	als	braços?
f)	Vosaltres	sou	els	germans	dels	trompetistes?

Posa’t a prova 
Aquest	vespre	he	anat	al	concert	amb	la	meva	amiga	
Elena.	La	veïna	del	primer	pis,	la	Laura,	no	ha	pogut	venir	
perquè	s’ha	trencat	els	dos	braços	mentre	netejava	els	
despatxos	de	la	planta	baixa.	Com	que	la	pianista	és	
alumna	meva,	després	del	concert	ens	ha	presentat	tots	els	
músics.	De	nit,	la	lluna	plena	ens	ha	il·luminat	fins	a	casa.

23. El nom i l’adjectiu: derivació

➊	 	la	tenista	➝	juga	a	tenis
el	peixater	➝	ven	peix
l’escombriaire	➝	escombra
el	cantaire	➝	canta
la	cuinera	➝	cuina
el	pintor	➝	pinta
el	vigilant	➝	vigila	la	fàbrica

➋	 a)	La	meva	mare	és	dentista	i	jo	sóc	dentista.
	 La	meva	mare	i	jo	som	dentistes.

b)	El	meu	avi	era	joier	i	el	meu	pare	també	era	joier.
	 El	meu	avi	i	el	meu	pare	eren	joiers.

c)		El	meu	oncle	és	funcionari	i	el	seu	fill	també	és	
funcionari.

	 El	meu	oncle	i	el	meu	cosí	són	funcionaris.

d)		El	meu	germà	és	sabater	i	el	seu	fill	també	és	sabater.
	 El	meu	germà	i	el	meu	nebot	són	sabaters.

e)		El	teu	gendre	és	firaire	i	la	seva	dona	també	és	firaire.
	 El	teu	gendre	i	la	teva	filla	són	firaires.

f)			El	meu	germà	és	escultor.	La	seva	dona	és	escultora.
	 El	meu	germà	i	la	meva	cunyada	són	escultors.

➌	
Objecte Professió Lloc i activitat

pastís pastisser pastisseria
barba barber barberia
joia joier joieria
llibre llibreter llibreria / llibreteria
fusta fuster fusteria
formatge formatger formatgeria
peix peixater peixateria

➍	 a)	el	/	la	guitarrista
b)	el	/	la	clarinetista
c)	el	/	la	saxofonista
d)	el	/	la	contrabaixista
e)	el	/	la	trompetista
f)	el	/	la	fagotista
g)	el	/	la	percussionista
h)	el	/	la	baixista

➎	 Un	whisky	escocès.
Una	favada	asturiana.
Un	caviar	iranià.
Una	dansa	polonesa.
Un	cafè	colombià.
Una	ensaïmada	mallorquina.
Una	paella	valenciana.
Un	mató	montserratí.

➏	 a)	En	Biel	és	mallorquí	i	na	Margalida	és	mallorquina.
	 En	Biel	i	la	Margalida	són	mallorquins.

b)	La	Claire	és	francesa	i	en	Jean	Vital	és	francès.
	 La	Claire	i	en	Jean	Vital	són	francesos.

c)	L’Alí	és	marroquí	i	la	Sanaa	és	marroquina.
	 L’Alí	i	la	Sanaa	són	marroquins.

d)	La	Kasuyo	és	japonesa,	en	Terumi	és	japonès.
	 La	Kasuyo	i	en	Terumi	són	japonesos.

e)	L’Alexander	és	londinenc	i	l’Alessia	és	londinenca.
	 L’Alexander	i	l’Alessia	són	londinencs.

f)	El	Jarek	és	polonès	i	la	Kasienka	és	polonesa.
	 El	Jarek	i	la	Kasienka	són	polonesos.

g)	La	Zulema	és	cubana	i	el	Jonatan	és	cubà.
	 La	Zulema	i	el	Jonatan	són	cubans.

h)	En	Racym	és	canadenc	i	la	Maaji	és	canadenca.
	 En	Racym	i	la	Maaji	són	canadencs.

➐	 a)	Un	suec	és	més	alt	i	ros	que	un	italià.
b)	Un	holandès	va	més	amb	bicicleta	que	un	català.
c)	Un	català	és	més	avar	que	un	andalús.
d)	Un	argentí	parla	més	que	un	polonès.
e)	Un	alemany	beu	més	cervesa	que	un	francès.
f)		Un	cubà	no	menja	tantes	hamburgueses	com	

un	americà.
g)	Un	senegalès	balla	més	que	un	japonès.
h)	Un	suís	és	més	puntual	que	un	veneçolà.
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Posa’t a prova
La	Júlia,	la	cuinera	de	l’escola,	té	dos	fills.	El	noi	gran,	
casat	amb	una	xicota	marroquina,	és	modista	i	la	
petita	és	professora	de	ball.	A	l’escola,	aquest	any	s’hi	
han	incorporat	cinc	nens	senegalesos	i	dues	nenes	
equatorianes.	La	bibliotecària	del	centre	els	ajuda	a	llegir	
en	català.	Dimecres	vinent	uns	rondallaires	explicaran	
contes	a	tots	els	alumnes	i	professors.

24. El verb: present d’indicatiu

➊	 	a)	Vosaltres	serviu	còctels?
b)	Els	avis	canten	en	una	coral.
c)	Jo	no	serveixo	per	fer	de	cambrera.
d)	La	cuinera	fregeix	la	carn	amb	mantega.
e)	T’afaites	cada	dia,	Alexandre?
f)	La	Pilar	bull	la	llet	cada	matí.
g)	Nosaltres	ens	organitzem	la	feina.

➋	 a)	–Sí,	servim	a	la	terrassa.
b)	–Busco	feina	des	de	fa	temps.
c)	–Les	cuido	en	una	llar	d’avis.
d)	–No,	només	netegem	l’entrada.
e)	–Sí,	pico	pedra	a	la	pedrera.
f)	–Reguem	les	plantes	cada	dia.
g)	–Les	fregeixo	sempre.

➌	 	–És	una	feina	difícil,	però	emocionant.	Abans	de	sortir	
a	la	passarel·la	ens	vestim	i	ens	maquillem	nosaltres	
mateixes.	Ens	arregla	els	cabells	un	perruquer	que	
és	ben	boig!	Sortim	a	desfilar	amb	uns	pentinats	
surrealistes!	Ah!	Jo	sola	no	em	puc	posar	les	sabates;	me	
les	posen	les	ajudants:	talons	d’un	pam!	Un	cop	vestida	
em	guarneixo	amb	molta	bijuteria!	Quan	les	meves	
companyes	i	jo	desfilem,	no	solament	caminem	per		
la	passarel·la,	sinó	que	també	ballem.

➍	 jo	➝	Sec	sempre	a	terra.	/	No	veig	res.
tu	➝	Seus,	a	la	feina?
ell,	ella,	vostè	➝	Coneix	l’Anna.	/	En	Quim	escriu.
nosaltres	➝	Veiem	molts	estels.	/	On	seiem?
vosaltres	➝	Què	beveu?	/	Veniu	amb	moto?
ells,	elles,	vostès	➝	A	qui	escriuen?	/	Només	beuen	
aigua.	

➎	 a)	Bec	molta	aigua.
b)	Coneixes	en	Pau?
c)	Veus	alguna	cosa?
d)	Escriu	amb	ordinador.
e)	Seuen	tot	el	dia.
f)	Vénen	els	marcians!

➏	 Coneixes	la	Clàudia?	➝	No,	no	la	conec.
Veieu	Saturn?	➝	Sí,	veiem	Saturn.
Escrius	sovint?	➝	No	escric	mai.
Seus	a	la	cadira?	➝	No,	sec	al	tamboret.
Beveu	alguna	cosa?	➝	Sí,	bevem	sidra.
Véns	amb	bicicleta?	➝	No,	vinc	a	peu.
Vénen	tots?	➝	No,	només	les	noies.

➐	 a)	–Veus	una	noia	morena?	
b)	–Coneixes	aquest	noi?	
c)	–Què	escriu	la	teva	amiga?	
d)	–Veieu	el	castell?	
e)	–On	seus?	
f)		–Què	beus?	
g)	–Amb	què	escriviu?	
h)	–On	seieu?	

➑	 a)	–Així	vostè	ve	de	Sabadell?
	 –No,	vinc	de	Vacarisses!

b)	–Escrius	en	català,	Kasuyo?
	 –Escric	només	en	japonès.

c)	–Us	coneixeu,	Laura	i	Marta?
	 –No	ens	coneixem	de	res!

d)	–Hi	veus	bé	amb	aquestes	ulleres?
	 –Jo	només	hi	veig	sense	ulleres!

e)	–Encara	beus	tanta	aigua,	Clara?
	 –No,	ara	només	bec	sucs!

f)	–I	vosaltres,	on	seieu?
	 –Jo	sec	aquí	i	en	Pol	seu	allà.

Posa’t a prova
No	conec	la	noia	guapa	que	passa	cada	matí	pel	carrer,	
però	quan	la	veig,	em	fa	un	salt	el	cor!	Ja	fa	temps	que	li	
escric	poemes,	però	ella	no	ho	sap.	Em	sembla	que	ella	
també	n’escriu,	perquè	un	dia	en	vaig	trobar	un	davant	
de	l’oficina.	I	duia	el	meu	nom!	En	Jordi	la	coneix:	ve	de	
família	aragonesa,	però	parla	català.	Ah!	I	beu	aigua:	
sempre	en	porta	una	ampolla	sota	el	braç.	Jo	també	
en	bec	molta...,	com	ella.	Normalment	sec	a	prop	de	
la	finestra	i	així	la	veig	millor.	Em	sembla	que	me	n’he	
enamorat!

25. El verb: perfet d’indicatiu

➊	 	a)	La	Clara	ha	canviat	el	sofà.
b)	Nosaltres	hem	penjat	uns	llums	més	moderns.
c)	El	Lluís	i	tu	heu	decidit	comprar	una	taula	rodona.
d)	Els	nostres	veïns	han	tret	la	porta	de	la	cuina.
e)	Tu	has	anat	a	mirar	mobles,	oi?
f)	Jo	he	col·locat	els	plats	a	l’armari.

➋	 a)	–Doncs	sí,	ja	els	hem	penjat.
b)	–Ah,	sí?	I	quin	color	has	decidit?
c)	–No,	encara	no	els	hem	comprat.
d)	–Mira,	les	he	cosit	fa	un	moment.
e)	–Ah,	sí?	I	quan	l’heu	posat?
f)	–Sí,	ja	les	he	triat.
g)	–Sí,	els	hem	protegit	amb	un	llençol.

➌	 a)	–No	puc	dormir!
b)	–Aquesta	nit	he	dormit	bastant	bé.

c)	–Has	llegit	l’última	novel·la	de	Ferran	Torrent?
d)	–Vols	llegir	alguns	contes	de	Pere	Calders?

e)	–Ajuda’m!	No	puc	obrir	el	pot	de	melmelada!
f)	–És	obert	o	tancat	el	magatzem?
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g)	–Un	cop	al	mes	anem	a	menjar	sardines	al	port.
h)	–Què	has	menjat	avui	per	dinar?

➍	 a)	Ells	han	volgut	un	sofà	més	còmode,	però	petit.	
b)	Vosaltres	heu	entès	res	del	que	ha	dit	el	dependent?	
c)	Nosaltres	no	hem	pogut	arribar	abans,	perdoneu.	
d)		En	Manel	ha	tret	la	porta	de	casa	i	ara	no	la	sap	tornar	

a	posar...	
e)	Vostè	ha	viscut	sempre	en	aquest	pis	tan	lleig?	
f)		Tu	encara	no	has	vist	les	reformes?	Vine,	que	te	les	

ensenyaré!	

➎	 	Aquesta	setmana	ha	sigut	massa!	Estic	molt	cansada,	
perquè	he	tingut	una	pila	de	feina:	he	fet	reformes	a	la	
cuina,	he	escrit	un	capítol	sencer	de	la	novel·la,	i	han	
vingut	quatre	amics	a	dormir	a	casa.	No	puc	més!

Què	li	ha	passat	al	Rafel?	No	ha	pogut	anar	al	gimnàs	
perquè,	quan	s’ha	llevat,	ha	caigut	i	s’ha	trencat	el	braç.	
Ha	anat	a	urgències	i	li	han	fet	una	radiografia.	Li	han	
enguixat	el	braç	i	la	mà.	S’ha	pres	un	calmant	i	ha	tornat	
a	casa	seva	a	descansar.

➏	 a)	d’ella
b)	dels	ferits	de	l’accident
c)	de	mi
d)	de	vosaltres
e)	dels	senyors	Puig
f)	de	tu
g)	de	mi
h)	de	nosaltres

Posa’t a prova
–Voldríem	saber	com	és	el	dia	a	dia	de	la	famosa	Judit	
Flascó...	Judit,	ens	podries	explicar	què	has	fet	avui?
–Doncs,	mira,	m’he	llevat	a	les	onze	del	matí,	he	
esmorzat	una	mica:	un	iogurt	desnatat	amb	cereals.		
I	me	n’he	anat	al	gimnàs,	com	cada	dia.	Avui	m’han	fet	un	
massatge	amb	algues.	Després	de	dinar,	m’he	adormit	
una	estoneta	al	sofà.	A	la	tarda	hem	sortit	amb	el	meu	
marit.	I	hem	comprat	algunes	cosetes:	vestits,	bosses	de	
mà,	algun	complement...	i	m’ha	regalat	una	petita	joia...	
Res:	uns	brillantets...

26. El verb: passat perifràstic

➊	 	a)	Ahir	tu	vas	visitar	una	cosina	a	Girona.
b)	Ahir	ell	va	portar	el	cotxe	al	mecànic.
c)	Ahir	elles	van	córrer	la	marató	de	Terrassa.
d)	Ahir	vostès	van	sobrevolar	Olot	amb	globus.
e)	Ahir	jo	vaig	celebrar	una	festa	d’aniversari.
f)		Ahir	vosaltres	vau	prendre	maduixes	amb	nata	per	

postres?
g)	Ahir	vostè	va	arribar	bé	a	Lleida?
h)	Ahir	ella	no	va	participar	en	el	concurs	de	dibuix.

➋	 a)		La	setmana	passada	tu	vas	comprar	un	pis	a	la	Rambla.
b)		Fa	un	mes	que	la	Carme	i	la	Marta	van	arribar	de	

Londres.
c)		Abans-d’ahir	el	Jordi	i	jo	vam	acabar	el	projecte	de	

final	de	carrera.

d)	Dijous	passat	l’Eulàlia	va	sortir	tard	de	l’entrenament.
e)	Ahir	vosaltres	no	vau	fer	els	deures	d’anglès.
f)		Fa	dos	dies	jo	vaig	assistir	a	un	concert	popular	a	

la	plaça	Major.
g)		L’estiu	passat	el	Nasi	i	tu	vau	llogar	un	apartament	

a	prop	de	la	platja.
h)	Qui	va	venir	dissabte	passat,	a	la	festa?

➌	

Ahir

Vaig dinar al restaurant.
La Camil·la va comprar sardines i musclos.
Vaig tornar les claus al porter.
Vas fer submarinisme a Vilanova?
Tu també vas veure el partit?

Ara

Vaig a dinar al restaurant. 
La Camil·la va a comprar sardines i musclos. 
Vaig a tornar les claus al porter.
Vas a fer submarinisme a Vilanova?
Tu també vas a veure el partit?

➍	
 ahir avui

He anat a pescar.  	 ✗
Vaig anar a pescar.  ✗	 

Vas sortir d’hora de casa.  ✗	 
Has sortit d’hora de casa.  	 ✗

Vam pescar un pop!  ✗	 
Hem pescat un pop!  	 ✗

Heu dormit a la barca? 	 ✗ 
Vau dormir a la barca?  ✗	 

Van caminar tot el dia.  ✗	 

Han caminat tot el dia. 	 ✗ 

➎	 a)	–No,	vaig	arribar	ahir.
b)	–No,	vam	anar	a	pescar	ahir.
c)	–No,	l’any	passat	sí	que	vam	viatjar	molt.
d)	–No,	et	vaig	telefonar	abans-d’ahir.
e)	–No,	avui	no.	Ahir	sí	que	en	vam	comprar.
f)	–No.	La	setmana	passada	sí	que	em	vaig	divertir!

➏	 a)	Aquesta	tarda	he	vist	en	Miquel,	però	no	m’ha	saludat.
b)		La	Dolors	ahir	va	sortir	de	la	perruqueria	i	després	va	

entrar	al	Liceu.
c)		L’any	passat	vam	conèixer	un	pescador	de	Vilanova	

molt	trempat.
d)		Fa	quinze	dies	van	sortir	a	navegar	i	encara	no	han	tornat.
e)		Aquell	any,	a	la	platja,	vau	llogar	un	apartament	

horrorós!
f)		L’any	passat	va	aprendre	a	nedar,	quan	va	caure	a	alta	

mar.
g)	Vostè	també	va	venir	la	setmana	passada	a	l’excursió?
h)	Aquesta	tarda	han	venut	tot	el	peix	en	un	moment.

➐	 a)	Es	va	obrir	la	porta.
b)	Em	vaig	llevar	tard.
c)	Ens	vam	comprar	l’ordinador.
d)	Es	van	trobar	d’hora.
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e)	Et	vas	posar	les	sabates	noves?
f)	Us	vau	rentar	les	mans.
g)	Es	va	afanyar	molt.
h)	Em	vaig	disfressar	de	vampir.

➑	 a)		Dissabte	passat,	els	meus	amics	i	jo	vam	divertir-nos	molt.
b)	Jo	vaig	banyar-me	al	mar	tot	el	matí.
c)	Tu	vas	posar-te	crema	protectora	a	l’esquena.
d)	La	Roser	va	deixar-se	la	canya	de	pescar	a	casa.
e)	La	Tecla	i	la	Roser	van	adormir-se	a	la	platja.
f)		El	Ton	no	va	marejar-se	gens	durant	el	passeig	amb	barca.
g)	Tu	i	el	Ton	vau	preparar-vos	un	bon	sopar.
h)	Abans	de	sopar	la	Roser	i	jo	vam	canviar-nos	de	roba.

Posa’t a prova
El	Ton	i	la	Cesca	van	anar	a	pescar	dissabte	passat.		
El	Ton	ens	explica	què	van	fer.
«La	Cesca	i	jo	vam	passar	un	dia	fantàstic.	Vam	anar	a	
pescar	a	Vilanova	amb	uns	amics.	Al	matí	vam	sortir	de	
casa	molt	d’hora.	Vam	arribar	a	Vilanova	a	les	nou.	Vam	
esmorzar	en	un	bar	del	port.	Al	matí	jo	vaig	prendre	el	
sol	i	la	Cesca	va	fer	submarinisme.	A	la	tarda	vam	agafar	
la	meva	barca;	vam	pescar	tot	el	vespre.	Jo	vaig	tenir	
molta	sort:	vaig	capturar	un	llobarro	enorme!»

27. El verb: imperfet d’indicatiu

➊	 	a)		Ahir,	mentre	dormia,	vaig	somiar	en	un	noi	molt	atractiu.
b)	La	noia	el	mirava	quan	ell	passava	pel	passeig.
c)		Vosaltres	m’escoltàveu	mentre	jo	us	explicava	el	malson.
d)		Quan	érem	petites,	nosaltres	ens	divertíem	saltant	

a	corda.
e)	On	estudiaves	fa	dos	anys?
f)		L’estiu	passat	les	meves	amigues	anaven	a	la	platja	

cada	dia.
g)		Abans,	a	l’escola,	tocaven	la	campana	al	final	de	les	

classes.
h)		En	Marc	era	un	mal	educat:	sempre	parlava	amb	la	

boca	plena.

➋	 a)		Últimament	treballo	molt	de	gust.	Abans	treballava	a	
desgrat.

b)		Ara	portes	els	cabells	pentinats.	Abans	els	portaves	
despentinats

c)		El	pare	sempre	s’equivoca	d’adreça.	Abans	mai	no	
s’equivocava,	oi?

d)	Aquests	dies	no	xerrem	gaire.	Abans	xerràvem	molt!
e)		Aquest	any	viatgeu	molt,	vosaltres!	Abans	no	viatjàveu	

pas	tant.
f)		Aquest	estiu	els	nens	es	banyen	cada	dia	al	mar.	

Abans	no	s’hi	banyaven	mai!

➌	 a)		Fa	anys	em	sentia	una	mica	sol.	Ara	em	sento	molt	
acompanyat.

 b)	Tu	abans	sorties	de	festa	cada	dissabte.	Ara	no	surts	mai!
	 c)	L’any	passat	la	Mireia	sempre	llegia.	Ara	no	llegeix	gens!

d)	Abans	ens	divertíem	tant!	Ara	no	ens	divertim	gaire.
e)		Anys	enrere	teníeu	poca	paciència.	Ara	en	teniu	una	

mica	més.
f)		De	petits,	els	nens	discutien	per	tot.	Ara	ja	no	

discuteixen	per	res.

➍	 jo	➝	Visc	a	Castelldefels.	/	No	feia	de	paleta.
tu	➝	De	què	fas?	/	Eres	solter.
ell	/	vostè	➝	Diu	que	fa	fred.	/	No	feia	de	paleta.
nosaltres	➝	No	diem	res.	/	Vivíem	més	tranquils.
vosaltres	➝	Feu	bombons?	/	Què	dèieu	l’altre	
dia?	/	Quants	éreu?
ells	/	vostès	➝	Són	mecànics.	/	Feien	sempre	tard.	/	
No	vivien	en	un	pis.	/	On	viuen?

➎	 a)	Jo	vivia	molt	lluny.
b)	Nosaltres	vivíem	a	Sant	Celoni.
c)	La	Carme	vivia	sola.
d)	Els	meus	germans	vivien	a	prop.
e)	Vosaltres	dos	vivíeu	massa	bé.
f)	Tu	vivies	a	tocar	de	l’església.
g)	Vostè	on	vivia?

➏	 Abans
a)	La	gent	vivia	al	camp.
b)	Gairebé	tots	teníem	animals.
c)	Els	nens	anaven	pocs	anys	a	l’escola.
d)	Poques	dones	feien	esport.
e)	La	gent	feia	feines	tradicionals.
f)	La	vida	era	més	tranquil·la.
g)	Als	60	anys	ja	érem	vells.
h)	La	gent	també	deia	bestieses!

➐	 	La	setmana	passada	vam	rebre	un	missatge	de	la	Marina	
on	deia	que	era	de	vacances	a	Menorca.	També	explicava	
que	feia	molta	calor	i	que	cada	dia	es	banyava	a	la	platja.	
Deia	que	vivia	a	casa	de	la	Irene	i	que,	així,	l’estada	li	
sortia	de	franc.	Comentava	que	al	vespre	passejaven	
pel	port	i	que	alguna	nit	anaven	a	la	discoteca	amb	els	
amics.	En	fi,	que	allò	era	vida.

➑	 a)		La	Matilde	anava	cada	dia	a	la	universitat	amb	tren;	
una	vegada	va	entrar	al	seu	vagó	un	senyor	cec,	i	ella	
el	va	ajudar	a	seure.

b)		En	Roc	regava	sempre	les	plantes	al	migdia.	Un	dia	el	
jardiner	li	va	dir	que	les	havia	de	regar	al	vespre	per	
aprofitar	millor	l’aigua.

c)		Quan	nevava,	sovint	sortíem	al	carrer	a	fer	ninots	de	
neu.	Un	matí	va	nevar	tant	que	no	vam	poder	obrir	la	
porta	durant	tres	dies.

d)	Mentre	tu	vivies	a	Londres,	et	van	visitar	força	amics.

e)		Nosaltres	treballàvem	al	mercat	quan	érem	joves.	
Un	estiu	ens	van	oferir	feina	en	un	restaurant	de	
Blanes	i	vam	guanyar	molts	calés.

f)			Abans	tothom	pensava	que	la	Terra	era	plana,	fins	que	
els	científics	van	demostrar	que	era	rodona.

Posa’t a prova
Abans	l’Àlex	vivia	a	casa;	però,	des	de	fa	molt	temps,	viu	
a	fora.	Mentre	residia	a	Torí,	va	acabar	la	carrera.	Després,	
amb	un	amic,	va	marxar	uns	mesos	a	Califòrnia,	on	va	
preparar	la	tesi	doctoral.	L’Àlex,	però,	es	va	doctorar	a	Itàlia.
La	Sara	i	l’Àlex	es	van	casar	i,	quan	vivien	a	la	Bretanya,	
en	Josep	i	jo	hi	anàvem	cada	mes.	El	pis	era	petit,	però	
molt	ben	decorat.	Hi	vam	passar	molt	bones	estones	tots	
quatre.
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28. El verb: futur

➊	 	a) ara	 h)	 d’aquí	una	estona
b)	d’aquí	una	estona	 i)	 d’aquí	una	estona
c)	 d’aquí	una	estona	 j)	 ara
d)	 ara	 k)	 ara
e)	 d’aquí	una	estona	 l)	 d’aquí	una	estona
f)	 ara	 m)	ara
g)	 ara	 n)	 d’aquí	una	estona

➋	 a)	Jo	avui	no	preparo	les	motxilles.	Ja	les	prepararé	demà.
b)		Veig	que	els	teus	amics	encara	no	dormen.	Doncs	ja	

dormiran	més	tard.
c)		El	Xavi	cada	mes	penja	les	fotos	a	Internet.	Diu	que	

demà	passat	les	hi	penjarà.
d)		Montse,	tu	sempre	compres	les	entrades.	Les	compraràs	

demà?
e)		Cada	setmana	ens	cansem	més!	La	setmana	que	ve	no	

ens	cansarem	tant!
f)		Vosaltres	acompanyeu	l’Anna	a	la	cursa,	oi?	M’hi	

acompanyareu	a	mi,	després?
g)		El	diumenge	el	Ton	i	jo	sortim	d’hora	de	casa,	però	

demà	sortirem	més	tard.
h)		Aquest	corredor	cada	any	guanya.	Segur	que	l’any	que	

ve	també	guanyarà.

➌	 D’aquí uns anys
a)	Voldrem	canviar	de	pis.
b)	Treballarem	de	nits.
c)	Dormirem	de	dia.
d)	Menjarem	productes	naturals.
e)	Tindrem	un	gat	i	un	gos.
f)	Farem	natació	cada	dia.
g)	Anirem	al	cinema	el	dijous.
h)	No	podrem	sortir	mai	el	diumenge.

➍	 	–Jo	demà	faré	festa.	Aniré	d’excursió	i	em	sembla	que	podré	
pujar	al	cim	del	Puigmal.	Però	després	vindré	a	sopar,	eh?

–Així,	doncs,	demà	tu	faràs	festa?	Quina	sort!	I	dius	que	
pujaràs	al	Puigmal	i	després	vindràs	a	sopar?	Vols	dir	que	
podràs?

–Doncs	en	Ton	demà	tindrà	un	mal	dia.	Al	matí	no	anirà	a	
treballar,	però	a	la	tarda	farà	dos	torns	i	no	podrà	plegar	
fins	a	la	nit.	No	sabrà	ni	qui	és	quan	sortirà	de	la	feina!

➎	 a)	Dimecres	l’Alina	posarà	un	anunci	al	diari.	(futur)
b)	Dimarts	us	enviaré	les	meves	dades	personals.	(futur)
c)	Me’n	vaig	a	portar	els	nens	a	l’escola.	(present)
d)	Dijous	vaig	portar	les	nenes	a	l’escola	de	música.	(passat)
e)	Divendres	a	la	nit	vaig	anar	a	la	discoteca.	(passat)
f)	 	Diumenge	visitaré	el	museu	Picasso	amb	els	meus	

amics.	(futur)
g)		Dissabte	vam	fer	un	passeig	amb	barca	per	les	illes	Medes.	

(passat)
h)	En	Ton	guanyarà	la	cursa	de	diumenge.	(futur)

Posa’t a prova
a)	Quant	costarà	l’excursió?
b)	Amb	què	viatjarem	nosaltres?
c)	A	quina	hora	sortiran	vostès?

d)	A	quina	hora	tornarà	el	Ramon?
e)	El	dinar	estarà	inclòs	en	el	preu?
f)	Quines	visites	faràs	tu?
g)	Els	menors	d’edat	i	jubilats	tindran	descompte?
h)	Quan	serà	l’excursió?

29. Les hores

➊	 	tres	quarts	i	cinc	de	quatre	➝	15.50	h	
les	sis	i	cinc	➝	6.05	h
dos	quarts	i	cinc	d’onze	➝	22.35	h
un	quart	i	cinc	de	dotze	➝	11.20	h

falten	cinc	minuts	per	a	tres	quarts	de	set	➝	6.40	h	
falten	cinc	minuts	per	a	les	dues	➝	13.55	h	
falten	cinc	minuts	per	a	dos	quarts	de	deu	➝	9.25	h	
falten	cinc	minuts	per	a	dos	quarts	d’una	➝	12.25	h
falten	cinc	minuts	per	a	un	quart	de	nou	➝	20.10	h

➋	 9.05	h	les	nou	i	cinc

12.10	h	falten	cinc	minuts	per	a	un	quart	d’una
12.20	h	un	quart	i	cinc	d’una

17.15	h	un	quart	de	sis
17.25	h	falten	cinc	minuts	per	a	dos	quarts	de	sis

21.40	h	falten	cinc	minuts	per	a	tres	quarts	de	deu
21.45	h	tres	quarts	de	deu
21.50	h	tres	quarts	i	cinc	de	deu
22.00	h	les	deu	en	punt

➌	 a)	Falten	cinc	minuts	per	a	un	quart	de	quatre.
b)	Són	tres	quarts	i	cinc	de	vuit.
c)	Són	dos	quarts	i	cinc	d’onze.
d)	És	un	quart	i	cinc	de	cinc.
e)	Falten	cinc	minuts	per	a	les	set.

➍	 a)	14.35	h	 c)	16.42	h
b)	19.19	h	 d)	10.28	h

Posa’t a prova
–Demà	comença	la	Festa	Major	del	poble.
–Ostres,	sí!	Què	fan	aquest	any?
–Mira,	jo	tinc	un	programa.	Demà	a un	quart	de	deu del	
matí	fan	la	repicada	de	campanes.
–I	de	cercavila,	en	fan?
–Sí,	és	a	dos	quarts	d’onze.
–I	després,	què	hi	ha	més?
–A	tres	quarts	d’onze	hi	ha	una	xocolatada,	i	més	tard,		
a	dos	quarts	d’una,	castells.	I	aquest	any,	a	tres	quarts		
de	dues	del	migdia	faran	una	arrossada	popular.
–No	fan	res	més,	per	als	nens?
–Doncs	sí.	A	dos	quarts	i	cinc	de	set	hi	haurà	una	festa	
de	l’escuma.	I	abans,	a	un	quart	i	cinc	de	sis,	titelles.
–I	no	hi	ha	ball?
–Sí,	sí.	Hi	ha	ball	de	Festa	Major,	a	quarts	d’onze	de	la	
nit.	I	també	podem	ballar	sardanes,	comencen	a	un	quart	
de	nou	del	vespre.
–Molt	bé.	A	quina	hora	ens	trobarem?
–Mmm...	No	ho	sé...	Podríem	quedar	entre	les	deu	i	les	onze.
–D’acord,	fins	demà	a	quarts	d’onze!
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30. Expressions de temps

➊	 	Fa	dotze	mesos.	➝	L’any	passat.
Fa	cinc	minuts.	➝	No	fa	gaire	estona.
D’aquí	trenta	dies.	➝	El	mes	que	ve.
D’aquí	vuit	dies.	➝	La	setmana	vinent.
Fa	deu	hores.	➝	Fa	molta	estona.
D’aquí	seixanta	minuts.	➝	D’aquí	una	hora.

➋	 a)	La	Mònica	sortirà	ara	mateix.
b)	El	torneig	d’escacs	ha	començat	fa	una	estona.
c)		No	fa	gaire	estona	que	ha	aterrat	l’avió	procedent	

de	Brussel·les.
d)	La	pel·lícula	començarà	d’aquí	cinc	minuts.
e)	El	mes	passat	vaig	anar	uns	dies	a	Grècia.
f)	Ara	mateix	se	sabran	els	resultats	de	les	eleccions.
g)	Saps	si	falta	gaire	estona	perquè	passi	la	volta	ciclista?

➌	 –Ha	trucat	el	teu	germà.
–Quan?
–Fa	una	estona.	Diu	que	si	vols	anar	a	fer	un	volt	amb	
bici.
–Quan?
–D’aquí	una	estona.	Diu	que	et	vindrà	a	buscar.
–No	ho	sé.	Ja	hi	vam	anar	la	setmana	passada,	amb	bici.
I,	a	dos	quarts	de	nou,	d’aquí	cinc	minuts,	començarà	el	
partit	de	futbol	a	la	tele.
–Ah,	no!	Més	futbol,	no!	Ja	veuràs	els	partits	que	faran	
l’any	que	ve.	A	més	a	més,	ara	mateix	estic	mirant	una	
pel·lícula.	De	futbol,	ni	parlar-ne!
–Entesos.	Vaig	a	buscar	la	bici,	doncs.	Apa,	fins	després!

➍	 a)	–Sí,	ja	ha	arribat.
	 –No,	encara	no	ha	arribat.

b)	–Sí,	ja	hi	he	parlat.
	 –No,	encara	no	hi	he	parlat.

c)	–Sí,	encara	hi	treballo.
	 –No,	ja	no	hi	treballo.

d)	–Encara	estudia	veterinària.
	 –Ja	no	estudia	veterinària.

e)	–Sí,	ja	estic	a	punt.
	 –No,	encara	no	estic	a	punt.

f)	–Sí,	encara	no	ens	toca.
	 –No,	ja	ens	toca.

➎	 a)		Encara	no	comença	la	pel·lícula.	Podem	anar	
a	comprar	begudes.

b)	Encara	que	no	ens	veiem	mai,	penso	en	tu.

c)		Ja	recordes	el	que	has	de	comprar,	si	has	perdut	
la	llista?

d)	Ha	arribat	l’estiu,	però	encara	fa	fred.

e)	Ja	n’hi	ha	prou!	Voleu	parar	de	barallar-vos?

f)		Encara	no	arribem?	Ja	estem	cansats	de	tants	
quilòmetres!

g)		No	li	donis	el	regal	encara.	Espera	que	hi	sigui	
tothom.

Posa’t a prova
–Andreeeeu!	Que	has	arribat	al	fons	de	la	cova?
–No,	encara	no!
–I	ara?
–No,	no!	Espera’t!	D’aquí	una	mica	hi	arribaré.
–Què,	noi?	Que	ja	hi	has	arribat?
–Sí,	ja	hi	he	arribat.
–I	què	hi	ha?
–El	mateix	que	hi	havia	l’any	passat.
–Què?
–Aigua	i	fang.	La	cova	encara	no	s’ha	assecat.	Aquest	
any	tampoc	no	hi	podrem	dormir!
–Doncs	va,	ja	en	pots	sortir!

31. Expressions de lloc

➊	 	a)	A	l’entrada	del	cinema.
b)	Al	costat	del	cinema.
c)	Al	voltant	de	la	plaça.
d)	Al	mig	de	la	plaça.
e)	A	mà	dreta.
f)	A	mà	esquerra.

➋	 a)	Hem	quedat	a	dalt,	al	costat	de	la	porta.	
b)	T’espero	al	final	de	la	Rambla.	
c)	El	punt	de	trobada	és	a	la	planta	de	baix.	
d)	La	cafeteria	és	al	començament	del	carrer.	
e)	Les	paradetes	de	bijuteria	són	al	voltant	de	la	plaça.	
f)			M’agrada	el	quadre	del	començament	de	la	sala	

d’exposicions.	

➌	 a)		Jo	ara	visc	a	prop	/	a	la	vora	/	al	costat	de	la	feina	i	puc	
anar-hi	a	peu.	Abans	vivia	més	lluny	i	havia	d’agafar	
l’autobús.

b)		A	l’inici	del	partit	de	futbol	la	pilota	és	al	mig	/	al	centre	
del	camp.	I	el	públic	seu	al	voltant	/	a	l’entorn	del	camp.

c)		Quan	anava	a	Madrid	em	vaig	trobar	amb	en	Jordi	a	
la	sortida	/	l’entrada	/	dins	/	dintre	/	fora	de	l’estació	de	
l’AVE,	i	quan	vam	arribar	a	Madrid	ens	vam	tornar	a	
trobar	a	la	sortida	/	a	l’entrada	/	dins	/dintre	/	fora	del	
tren.

d)		Al	mig	/	centre	de	la	plaça	hi	ha	el	monument	a	
Francesc	Macià	i	a	prop	/	a	la	vora	/	al	voltant	de	la	
plaça	hi	ha	els	carrers	més	comercials.

e)		La	tieta	Carme	viu	a	prop	/	a	la	vora	/	al	costat	de	casa.	
De	vegades	m’agradaria	viure	més	lluny,	a	l’altra	banda	
del	món.

f)		Abans	de	travessar	aquesta	avinguda	cal	mirar	bé	
a	dreta	i	a	esquerra.

g)		Aquesta	novel·la	és	interessant,	però	al	principi	/	al	
començament	se’m	va	fer	pesada.	Fins	al	final,	a	les	
últimes	pàgines,	no	passa	res!

➍	 a)	–És	a	baix,	al	pati.
	 –És	a	sota	de	l’escala.

b)	–Són	a	sota	dels	llençols.
	 –Són	a	baix,	a	l’armari	del	bany.
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c)	–És	a	baix.
	 –És	a	sota	del	gimnàs.

d)	–Ai!	Me	l’he	deixat	a	baix,	a	l’entrada.
	 –A	l’armari,	a	sota	de	les	galetes.

➎	 a)	Vam	seure	una	estona	a	l’ombra,	a	sota	d’aquell	arbre.

b)	Quedem	demà	a	les	vuit	a	baix,	al	vestíbul	de	l’hotel.

c)		Les	golfes	de	l’edifici	són	a	dalt.	Són	a	sota	de	la	
teulada.

d)		Si	t’enfiles	sobre	/	damunt	un	tamboret	podràs	tancar	
la	finestra.

e)		On	és	la	Pilar?	Ha	anat	a	dalt,	a	l’àtic,	a	veure	el	
senyor	Pous?

f)		Mira,	que	bonic!	Sobre	el	pont	hi	ha	molts	fanals	
antics.	I	per	sota	passa	molta	aigua!

g)	A	baix,	al	garatge,	hi	trobaràs	una	caixa	d’eines.

h)		Va	pujar	corrents,	i	quan	va	arribar	a	dalt	de	tot	ens	
va	saludar.

➏	 –Dius	que	la	taula	reservada	és	a	dalt...
–No,	no!	T’he	dit	que	era	a	baix.
–Ah,	molt	bé.	La	taula	és	lluny	de	la	finestra...
–No,	no:	és	a	prop	/	a	la	vora	/	al	costat	de	la	finestra!
–D’acord,	d’acord.	Així,	el	micròfon	el	poso	sobre	el	ram	
de	flors.
–No,	home,	no!	L’has	de	posar	sota	el	ram	de	flors!
–Molt	bé,	molt	bé!	I	llavors	m’espero	al	lavabo.	Al	fons		
a	la	dreta?
–Doncs	no:	al	fons	l’esquerra...

Posa’t a prova 
–Diu	que	treballa	a	la	vora	de	l’estació.
–Diu	que	gira	a	l’esquerra	per	anar	a	la	feina.
–El	seu	despatx	és	el	de	sobre	del	rètol.
–Apunteu-ho:	al	mig	del	primer	pis	hi	ha	un	pati.
–Diu	que	al	voltant	del	pati	hi	ha	els	despatxos.
–Li	ha	dit	que	es	poden	trobar	entrant	a	mà	dreta,	al	final	
del	passadís.	Ho	heu	apuntat	tot?

32. Expressions de quantitat

➊	 a)	Hi	ha	molta	farina.
b)	Hi	ha	poca	farina.
c)	No	hi	ha	gaire	farina.
d)	No	hi	ha	gens	de	farina.

e)	No	hi	ha	gaire	oli.
f)	Hi	ha	poc	oli.
g)	No	hi	ha	gens	d’oli.
h)	Hi	ha	molt	oli.

i)	Fa	poca	calor.
j)	Fa	molta	calor.
k)	No	fa	gaire	calor.
l)	No	fa	gens	de	calor.

➋	 a)	Tinc	1	000	litres	d’aigua.	Tinc	molta	aigua!
b)	Hi	ha	10	grams	de	cafè.	No	hi	ha	gaire	cafè.
c)	Queden	dos	trossos	de	pa.	No	hi	ha	gaire	pa.

d)	No	tenim	ni	un	tros	de	pa!	No	hi	ha	gens	de	pa.
e)	Estem	a	4	graus.	Fa	molt	fred!
f)	Estem	a	35	graus.	No	fa	gens	de	fred!
g)	No	queda	ni	una	gota	de	vi.	No	hi	ha	gens	de	vi.
h)	Diu	que	vol	menjar	molt	poc.	No	té	gaire	gana.
i)	Vol	menjar-se	un	quilo	de	carn.	Té	molta	gana!
j)	Vol	dormir	12	hores.	Té	molta	son.

➌	 a)	El	Roc	cada	dia	es	menja	10	pollastres.	Menja	molt!
b)	L’Oriol	cada	dia	es	menja	un	pollastre.	Menja	força!
c)	L’Artur	cada	dia	menja	una	mica	de	pa.	No	menja	gaire	pa.
d)	La	Maria	cada	any	viatja	a	10	països.	Viatja	molt.
e)	La	Coral	cada	any	viatja	al	seu	país.	Viatja	força.
f)	La	Pepa	no	viatja	mai.	No	viatja	gens.
g)	La	Montse	sempre	corre	10	quilòmetres.	Corre	molt!
h)	El	Jaume	sempre	corre	5	quilòmetres.	Corre	força!
i)	La	Dolors	sempre	corre	1	quilòmetre.	No	corre	gaire.
j)	La	Pepa	només	camina.	No	corre	gens.

Posa’t a prova
L’Oriol	se’n	va	a	comprar	i	demana	ajuda	a	la	Pepa.
–Vaig	a	comprar.	M’ajudes	a	fer	la	llista?
–I	tant!
–Mira	a	l’armari	del	rebost.	Que	hi	ha	sal?
–No,	no	en	queda	gens.
–Que	hi	ha	cafè?
–Sí,	n’hi	ha	força.
–Queda	sucre?
–Sí,	n’hi	ha	molt!
–Que	queda	oli?
–No,	no	en	queda	gens.
–Ens	falta	arròs?
–Sí,	no	en	queda	gaire.
–Que	hi	ha	farina?
–No,	no	n’hi	ha	gens.
–Molt	bé.	Tenim	iogurts,	a	la	nevera?
–No,	no	en	queda	cap!	Sort	que	hi	vas	tu,	a	comprar.
A	mi,	em	cansa	molt!
–Doncs	a	mi,	no	em	cansa	gens.

33. Exclamacions

➊	 a)	Quin	fred	que	fa!
b)	Quina	son	que	tinc!
c)	Quins	peus	que	tinc!
d)	Quina	calor	que	fa!
e)	Quina	set	que	tinc!
f)	Quines	mans	que	tinc!

➋	 a)	Quin	dia	tan	calorós!	Que	calorós!
b)	Que	estret,	aquest	carrer!	Quin	carrer	tan	estret!
c)		Quin	projecte	tan	interessant!	Que	interessant,	aquest	

projecte!
d)	Que	bo,	aquest	pintor!	Quin	pintor	tan	bo!

Posa’t a prova
a)	Quina	pel·lícula	tan	divertida!
	 Que	divertida,	aquesta	pel·lícula!
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b)	Que	avorrida,	aquesta	novel·la!
	 Quina	novel·la	més	avorrida!

c)	Que	petita,	la	coca!
	 Quina	coca	tan	petita!

d)	Quins	pastissos	més	bons!
	 Que	bons,	els	pastissos!

e)	Que	ample,	aquest	riu!
	 Quin	riu	més	ample!

f)	Quines	pedres	tan	grosses!
	 Que	grosses,	les	pedres!

34. Els interrogatius

➊	 On?	➝	A	Itàlia.	/	A	casa.
Quan?	➝	Demà	/	Al	juny.
Què?	➝	Fer	un	viatge.
Per	què?	➝	Perquè	ens	fa	il·lusió.
Com?	➝	Amb	avió.
Qui?	➝	Els	nostres	amics.	/	L’Anna.

➋	 a)	Quant	val?
b)	Quantes	maletes	hi	ha?
c)	Quants	dies	té	aquest	mes?
d)	Quantes	persones	vindran?
e)	Quants	nois	hi	havia?
f)	Quantes	nits	sereu	fora?
g)	Quant	pesa?
h)	Quanta	fruita	necessites?

➌	 a)	–Era	la	Montse.
b)	–A	Tarragona.
c)	–Amb	cotxe.
d)	–Perquè	estic	trista.
e)	–Demà.
f)	–Un	dibuix.
g)	–Suc	de	taronja.
h)	–En	un	pis.
i)	–Una	hora.
j)	–Tres	euros.

➍	 Qui	➝	és	aquella	noia?	➝	La	Carla.	
Què	➝	porta	al	cap?	➝	Una	gorra.	
Com	➝	es	diu	aquesta	noia?	➝	Carla.
Quan	➝	arribarà	a	casa?	➝	Dimarts.
Quant	➝	val	aquesta	gorra?	➝	Quinze	euros
Com	➝	té	els	cabells?	➝	Llargs	i	negres.

➎	 a)	–Què	porta	a	la	mà?
	 –Porta	una	maleta.

b)	–On	viu?
	 –Viu	a	Tortosa.

c)	–Per	què	vol	viatjar?
	 –Perquè	vol	conèixer	gent	nova.

d)	–On	se’n	va?
	 –Se’n	va	a	Berlín.

e)	–Amb	què	hi	va?
	 –Hi	va	amb	tren.

f)	–Quan	tornarà?
	 –Tornarà	per	Nadal.

g)	–Quant	val	el	bitllet?
	 –Val	20	euros.

➏	 (respostes	lliures)

➐	 a)	Quin	dia	és	avui?
b)	Quina	hora	és?
c)	Quina	bicicleta	agafes?
d)	Quin	autobús	agafes?
e)	Quines	sabates	portes?
f)	Quins	pantalons	portes?
g)	Quants	caramels	vols?
h)	Quantes	patates	vols?

Posa’t a prova
Entrevista,	en	dos	minuts,	al	grup	Els	Rafel.
–Quin	dia	marxeu	de	gira?
–Marxem	el	tres	de	maig.
–On	aneu,	aquesta	vegada?
–Anem	a	l’Amèrica	del	Sud.
–Quins	països	visitareu?
–L’Argentina,	l’Equador	i	Xile.
–Per	què	no	actuareu	al	Brasil?
–Perquè	disposem	de	pocs	dies.
–Com	presentareu	l’espectacle?
–Amb	tota	mena	de	recursos	informàtics	i	tècnics.
–Qui	us	hi	acompanyarà?
–Només	els	nostres	tècnics	i	el	nostre	representant.
–Quant	ingressareu	per	aquestes	actuacions?
–Hi	ha	preguntes	que	no	es	poden	contestar.
–Quan	tornareu?
–A	mitjan	juny.
–Gràcies!
–De	res!

35. Els pronoms indefinits

➊	 	(respostes	lliures)

➋	 a)	No	parla	de	res.
b)	Vindrà	tothom.
c)	No	escolta	ningú.
d)	Ha	quedat	tot.
e)	Conec	tothom.
f)	Li	agrada	tot.

➌	 a	 –Vols	prendre	alguna	cosa?
	 –No	vull	prendre	res,	gràcies.

b)	–Hi	ha	alguna	cosa	per	sopar?
	 –Sí,	hi	ha	arròs	amb	pollastre.

c)	–Veus	alguna	cosa	des	d’aquí?
	 –Sí,	veig	la	porta	i	les	escales.

d)	–Ha	vingut	algú?
	 –No,	encara	no	ha	vingut	ningú.

e)	–T’ho	has	acabat	tot?
	 –Sí,	ja	estic.	Era	molt	bo.

f)	–Portaràs	alguna	cosa	per	beure?
	 –Sí,	què	et	ve	de	gust?
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➍	 –Ja	tens	la	maleta	a	punt?
–Sí,	ja	ho	tinc	tot:	el	pijama,	el	necesser,	la	roba	de	
recanvi...
–Segur	que	no	hi	falta	alguna	cosa?
–No,	no	hi	falta	res.
–Tens	els	bitllets,	el	passaport,	els	diners...
–Sí,	ho	tinc	tot;	no	pateixis,	que	no	em	falta	res.

Posa’t a prova
a)	–Hi	ha	algú	al	despatx?
	 –No,	ja	ha	plegat	tothom	i	no	hi	queda	ningú.

b)	–Queda	alguna	cosa	a	la	nevera?
	 –No,	no	hi	queda	res.	Els	nois	s’ho	han	menjat	tot.

c)	–Tothom	vindrà	a	la	sortida?
	 –No,	em	sembla	que	hi	haurà	algú	que	no	vindrà.

36. El pronom en + haver-hi

➊	 	Hi	ha	bastant	cotó	fluix.	➝	N’hi	ha	bastant.
No	hi	ha	tiretes.	➝	No	n’hi	ha.
No	hi	ha	gens	d’alcohol.	➝	No	n’hi	ha	gens.
No	hi	ha	cap	gasa.	➝	No	n’hi	ha	cap.
Hi	ha	una	mica	d’antisèptic.	➝	N’hi	ha	una	mica.

➋	 a)	Sí	que	n’hi	ha.
b)	No	n’hi	ha.
c)	No	n’hi	ha.
d)	Sí	que	n’hi	ha.
e)	Sí	que	n’hi	ha.
f)	No	n’hi	ha.
g)	No	n’hi	ha.
h)	Sí	que	n’hi	ha.

➌	 a)	De	caixa	registradora,	sí	que	n’hi	ha.
b)	D’antitèrmics,	sí	que	n’hi	ha.
c)	D’aigua	oxigenada,	no	n‘hi	ha.
d)	De	gases,	sí	que	n’hi	ha.
e)	De	dentifrici,	sí	que	n’hi	ha.
f)	De	bicarbonat,	no	n’hi	ha.
g)	D’esparadrap,	no	n’hi	ha.
h)	De	dependenta,	sí	que	n’hi	ha.

➍	 a)	Sí	que	n’hi	ha.
b)	Sí	que	n’hi	ha.
c)	Sí	que	n’hi	ha,	d’antiinflamatoris.
d)	Sí	que	n’hi	ha.
e)	Hi	ha	quatre	pots	de	bicarbonat.
f)	N’hi	ha	dos,	de	farmacèutics.

➎	 	La	farmàcia	del	nostre	poble	és	una	mica	estranya.	Si	
necessites	un	xumet	per	al	nen,	no	n’hi	ha.	En	canvi,	sí	
que	hi	ha	taronges,	perquè	no	hi	ha	medicaments	amb	
vitamina	C.	Abans	tampoc	no	hi	havia	tiretes,	però	ara	
sí	que	n’hi	ha.	Damunt	el	taulell	hi	ha	moltes	capses	de	
caramels	per	al	coll;	però,	als	prestatges,	no	n’hi	ha	cap.	
De	cremes	per	al	cos,	n’hi	ha	de	moltes	menes;	però,		
per	a	la	cara,	només	n’hi	ha	de	dues	classes.
De	farmacèutics,	n’hi	ha	un	parell;	de	farmacèutiques,		
n’hi	ha	tres	o	quatre	i	també	hi	ha	dues	dependentes.
En	aquesta	farmàcia	hi	ha	una	sala	per	posar	injeccions;	

però,	en	canvi,	no	hi	ha	despatx.	No,	no	n’hi	ha	cap.	A	la	
majoria	de	farmàcies	n’hi	ha	un,	de	despatx.	Ah!	I	també	
hi	ha	una	sauna,	perquè	els	clients	es	relaxin.	A	les	altres	
farmàcies,	n’hi	ha,	de	sauna?

Posa’t a prova
–Hi	ha	flascons	de	xarop	per	a	la	tos?
–Sí,	n’hi	ha	10.
–I	de	paracetamol,	quantes	capses	n’hi	ha?
–No	n’hi	ha	cap.
–D’antibiòtics,	n’hi	ha?
–Sí.	Hi	ha	25	capses	d’antibiòtic.
–I	de	pomada	per	a	les	cremades,	que	n’hi	ha?
–Hi	ha	5	tubs	de	pomada	per	a	les	cremades.
–Hi	ha	ampolles	d’alcohol?
–N’hi	ha	6.
–D’antiinflamatoris,	n’hi	ha?
–No,	no	hi	ha	cap	capsa	d’antiinflamatoris.
–Quants	termòmetres	hi	ha?
–N’hi	ha	14.
–I	de	gases,	quantes	capses	n’hi	ha?
–De	capses	de	gases,	n’hi	ha	12.

37. El pronom hi (de lloc)

➊	 	a)	Les	claus	són	al	calaix,	Teresa?	No,	no	hi	són.

b)		Dissabte	passat	vam	anar	a	la	Mola	i	aquest	dissabte	
hi	tornarem.

c)	Ens	va	agradar	molt	París.	Vosaltres	hi	heu	estat?

d)		Quanta	gent	viu	a	Terrassa?	HI	viuen	unes	dues-
centes	mil	persones.

e)		El	menjador	és	petit,	però	hi	caben	bé	la	taula,	les	
cadires	i	un	moble.

f)	Voleu	anar	al	Pedraforca?	Quan	hi	voleu	anar?

g)		Jo	estudio	a	la	Universitat	de	Vic	i	l’Olga	també	hi	
estudia.

➋	 Vas	al	teatre	avui?	➝	Sí	que	hi	vaig.
Van	anar	a	París	l’estiu	passat?	➝	No,	no	hi	van	anar.	
Van	anar	a	Roma.
Ja	heu	anat	a	la	biblioteca?	➝	No,	encara	no	hi	hem	anat.	
Hi	anirem	demà.

Les	claus	són	al	calaix?	➝	Sí	que	hi	són.
Els	tovallons	eren	a	la	cuina?	➝	No	hi	eren.	Eren	al	
menjador.
El	rellotge	és	sobre	la	tauleta	de	nit?	➝	Sí	que	hi	és.
La	melmelada	era	a	la	nevera?	➝	No,	no	hi	era.	Era	a	
l’armari.

➌	 a)	Avui	hi	vaig.
b)	Abans	hi	vivíem.
c)	El	gat	hi	és.
d)	L’estiu	passat	hi	vam	viatjar.
e)	En	Tom	Hanks	hi	surt.
f)	Tothom	hi	vindrà.
g)	Ningú	no	hi	vol	venir.
h)	Hi	he	trobat	la	targeta	d’autobús.
i)	Hi	aniràs	l’any	que	ve?
j)	Demà	hi	heu	d’arribar	ben	puntuals.
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➍	 a)	El	pronom	hi	vol	dir:	a	la	bossa.
	 El	mòbil	no	és	a	la	bossa.

b)	El	pronom	hi	vol	dir:	al	mercat.
	 La	Marta	va	comprar	la	fruita	ahir	al	mercat.

c)	El	pronom	hi	vol	dir:	a	la	platja.
	 L’Adela	i	en	Martí	passaven	les	vacances	a	la	platja.

d)	El	pronom	hi	vol	dir:	en	un	restaurant.
	 Vostè	treballa	en	un	restaurant.

e)	El	pronom	hi	vol	dir:	en	una	carpeta.
	 Els	documents	eren	en	una	carpeta.

f)	El	pronom	hi	vol	dir:	a	Moscou.
	 Tu	viatjaràs	a	Moscou	a	l’estiu.

g)	El	pronom	hi	vol	dir:	al	camp	de	futbol.
	 Vosaltres	no	podeu	venir	al	camp	de	futbol.

h)	El	pronom	hi	vol	dir:	a	l’estació.
	 El	tren	para	cada	dia	a	l’estació.

➎	 a)	La	fleca	/	El	forn
b)	L’armari
c)	La	cafetera
d)	La	lluna
e)	El	llit
f)	L’aigua	/	el	riu	/	el	mar…
g)	El	seient

Posa’t a prova
a)	Tots	aniran	d’excursió,	però	jo	no	hi	puc	anar.
b)	Jo	no	puc	anar	a	l’excursió.
c)	Al	menjador	de	casa	nostra,	no	hi	tenim	cap	taula!
d)	No	tenim	cap	taula	al	menjador	de	casa	nostra.
e)	La	Laia	va	anar	a	collir	bolets	a	la	Garrotxa.
f)	La	Laia	hi	va	anar	a	collir	bolets,	a	la	Garrotxa.
g)	Ahir	no	vaig	poder	anar	al	gimnàs.
h)	Ahir	no	hi	vaig	poder	anar,	al	gimnàs.
i)	Ahir	vam	anar	al	circ.	Quan	hi	anireu,	vosaltres?
j)	Quan	anireu	al	circ,	vosaltres?

38. El pronom ho (atribut)

➊	 	a)	És	un	aguilot.
b)	Sembla	una	font.
c)	Sembla	un	aguilot.
d)	És	una	font.
e)	Sembla	rialler.
f)	És	rialler.

➋	 a)		Aquesta	dependenta	és	molt	amable,	però	la	seva	
companya	no	ho	és	gaire.

b)		Després	d’aquest	dinar	estic	molt	tipa.	Tu	no	ho	estàs	
molt?

c)	Jo	estic	marejada.	I	vosaltres,	vosaltres	no	ho	esteu?

d)	Mira	que	tu	ets	llesta,	però	l’Enric	també	ho	és	molt.

e)		La	Mireia	està	avorrida	i	la	seva	germana	també	diu	
que	ho	està.

f)		Tothom	diu	que	l’Abril	és	maca,	i	sí,	ho	és	com	la	seva	
àvia.

➌	

➍	 a)	Jo	estic	molt	marejada	quan	vaig	en	barca.
b)	La	Marina	ja	fa	1,90!	És	molt	alta!
c)	Ja	fa	una	hora	que	bull	l’arròs!	Serà	massa	cuit!
d)	Estàs	tipa?	Però	si	no	has	menjat	gaire!
e)	Montse,	estàs	molt	contenta,	oi?	Has	aprovat!
f)	Estàs	trist,	Jordi?	No	et	preocupis	tant!

Posa’t a prova
–Estàs	cansada,	Júlia?
–No,	no	ho	estic.	Estic	una	mica	avorrida.
–Vols	que	sortim	amb	en	Pau	i	en	Pol?
–Aquells	que	són	músics?
–No,	no	ho	són.	Són	pintors.	En	Pau	és	molt	simpàtic	
i	el	Pol	també	ho	és.
–I	on	podem	anar?
–Podem	llogar	la	pel·lícula	Pulp Fiction i	veure-la	a	casa.
–Però	aquesta	pel·lícula	és	molt	violenta,	oi?
–Ho	és	una	mica,	però	no	fa	gens	de	por.
–D’acord,	doncs.	Quedem	amb	en	Pau	i	en	Pol.

39. Els pronoms de CI

➊	 	Ens regala	sabó.	➝	a	nosaltres
Em regala	flors.	➝	a	mi
Els regala	un	viatge.	➝	a	ells	/	a	elles
Et regala	perfum.	➝	a	tu
Us regala	joies.	➝	a	vosaltres
Els regala	un	castell.	➝	a	elles	/	a	ells
Li regala	un	bon	vi.	➝	a	ell	/	a	ella

➋	 a)	A	mi	em	porten	el	diari	a	casa.
b)	A	nosaltres	ens	compren	un	panet	cada	dia.
c)	A	ella	li	fan	una	festa	cada	any.
d)	A	vosaltres	us	donen	entrades	per	al	teatre.
e)	A	elles	els	canten	una	cançó.
f)	A	tu	et	paguen	la	factura.
g)	A	ells	els	ensenyen	les	fotos.
h)	A	nosaltres	ens	fan	el	sopar.

➌	 a)	Al	Miquel	li	faig	unes	sopes.
b)	A	nosaltres	també	ens	feu	descompte?
c)	A	la	Giulia	i	a	l’Anna	els	enviem	un	SMS.
d)	Andreu	i	Khalid,	a	vosaltres	us	regalo	aquest	sofà.
e)	Ramon,	tu	què	vols?	Et	comprem	un	brioix?
f)	I	a	mi,	que	no	em	feu	un	petó?
g)	Als	seus	pares	sempre	els	roben	les	maletes.
h)	Noies,	a	vosaltres	us	portem	un	tallat?

 ✗

✗
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➍	 a)	Li	enviem	una	postal.
	 Li	fem	el	sopar.

b)	Els	fem	un	pastís.
	 Els	donem	aquest	sofà.
	 Els	expliquem	un	secret.

c)	Et	regalem	un	quadre.
	 T’enviem	un	correu	electrònic.
	 T’oferim	un	cafè.

d)	Ens	donen	les	gràcies.
	 Ens	serveixen	el	sopar.
	 Ens	ofereixen	una	cançó.

e)	Us	ensenyen	la	casa.
	 Us	fan	un	massatge.
	 Us	indiquen	el	camí.

f)	Em	poses	un	barret.
	 Em	fas	una	abraçada.
	 M’expliques	un	conte.

➎	 a)	T’ajudo?	Vols	que	t’obri	l’ampolla?
b)	Aquesta	noia	no	troba	l’hotel.	El	policia	li	indica	el	camí.
c)	A	nosaltres	mai	no	ens	ensenyes	les	teves	fotos...
d)	Escolteu,	si	voleu	us	aparco	el	cotxe.
e)	La	Mercè	els	amaga	la	veritat,	als	seus	germans.
f)	La	meva	amiga	sempre	m’explica	secrets	només	a	mi.
g)	Aquell	senyor	no	pot	obrir	la	porta.	Li	obres	la	porta	tu?
h)	Cada	dia	m’envien	més	publicitat,	a	mi!

Posa’t a prova
–Xavier,	no	em	regales	mai	cap	joia!
–Que	no	et	regalo	cap	joia?
–No.	Mai.	Em	compres	xocolata,	em	portes	bombons,	
però	no	em	regales	anells,	ni	collarets...
–Què	dius,	ara!
–I	tant!	El	teu	germà	també	fa	el	mateix:	a	la	Sònia	només	
li	regala	pastissos,	li	compra	dolços...
–No	li	ofereix	res	més,	a	la	Sònia?
–No,	res	més.	A	nosaltres	dues	només	ens	regaleu	menjar.
–Dona,	és	que	les	joies	valen	molts	diners.	Saps	què?	
Ara	mateix	et	compro	aquest	anell...
–Ai,	que	bé!	Vine,	que	et	faig	un	petó!	Però...	si	aquest	
anell	és	de	caramel!

40. Els pronoms de CD

➊	 	Els	mocadors	de	paper,	➝	els	compro	al	supermercat.
La	bossa	de	pell,	➝	la	vaig	pagar	amb	targeta	de	crèdit.
El	mòbil,	➝	el	porto	a	la	butxaca.
Les	claus,	➝	les	tinc	al	calaix.

➋	 a)	Parlen	dels	mitjons.
b)	Parlen	del	collaret.
c)	Parlem	de	les	vambes.

➌	 a)	–Sí,	el	vull.	El	regalaré	a	la	Núria.
b)	–Sí,	però	no	la	compraré	avui.	La	compraré	demà.
c)	–Sí	que	els	tinc.	Els	vols?
d)		–No,	encara	no	l’he	planxat.	De	moment,	l’he	rentat	

i	s’està	eixugant.

e)	–Sí,	ara	les	hi	deso.	No	te	les	vols	posar	més?
f)	–Encara	no	l’he	estrenat.	L’estrenaré	diumenge	que	ve.
g)		–No,	ara	mateix	els	hi	poso.	Els	col·loco	a	la	dreta	o	a	

l’esquerra?
h)		–Pots	portar	aquell	pijama?	Aquesta	senyora	el	vol	

veure	i,	si	li	agrada,	el	comprarà.

➍	 a)	Els	compres?
b)	Les	van	demanar.
c)	En	voleu?
d)	El	regalaré	a	la	Laia.
e)	La	deso	a	l’armari.
f)	Les	vaig	perdre.
g)	Avui	no	el	porto.
h)	L’has	embolicat?

➎	 a)	Necessita	diners	i	en	treu	del	caixer	automàtic.

b)		Que	tenen	guants	de	pell?	Ho	sento,	no	tenim	guants	
de	pell.

c)		Vols	paper	per	embolicar	el	rellotge?	Sí	que	vull	paper	
per	embolicar	el	rellotge!

d)	M’agraden	els	CD	de	jazz	i	en	compro	sovint.

e)	No	m’agraden	els	llibres	de	por	i	no	en	compro	mai.

f)	Portes	rellotge?	Sí,	porto	rellotge.

g)	Tens	mòbil?	Sí	que	en	tinc.

h)		Vau	comprar	les	mitges	negres?	No,	no	vam	comprar	
les	mitges	negres.

➏	 Necessito	una	moto.	➝	En	compraré	una.
Has	endreçat	el	que	has	comprat?	➝	Ho	endreçaré	a	la	
tarda.
Aquesta	jaqueta	és	bruta.	➝	La	portaré	a	la	tintoreria.
M’han	deixat	aquells	discos.	➝	Els	he	de	tornar	aviat.
El	rellotge	no	funciona.	➝	L’hem	de	portar	a	arreglar.
Compraràs	sabates?	➝	Sí	que	en	compraré.

➐	 a)	–No,	encara	no	ho	hem	rebut.
b)	–Sí,	ja	les	hem	rebut.

c)	–Sí	que	ho	vull!
d)	–Sí	que	els	vull!

e)	–Sí,	ja	ho	compraré.
f)	–Sí,	ja	el	compraré.

g)	–Sí,	avui	la	tornaré.
h)	–Sí,	avui	ho	tornaré.

➑	 a)	–Sí	que	en	porto.
b)	–Sí	que	les	porto.
c)	–No	ho	sé.
d)	–Sí	que	l’hem	vist.
e)	–Sí,	en	volem	una.
f)	–No,	no	l’he	vist.
g)	–Sí,	en	menjo	molt.
h)	–Sí	que	en	vull.

Posa’t a prova
a)	Cada	dia	la	miro.
b)	A	casa	en	mengem	molta.
c)	El	metge	m’ha	dit	que	n’he	de	fer.
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d)	No	ho	sé.
e)	El	llegeixes	al	llit?
f)	Les	hem	d’escoltar.
g)	Els	has	tornat?
h)	L’has	regalat	a	la	Montse.

41. L’article: contracció

➊	 	–Anirem	al	correfoc,	Arnau?
–I	tant!	El	fan	a	la	nit,	oi?
–Sí,	comencen	a	les	vuit	del	vespre.
–Als	nens,	els	farà	por?
–A	l’Anna,	potser	sí,	però	a	l’Ernest,	no.
–I	després	podem	anar	al	concert.
–D’acord!	A	quina	hora	comença?
–A	les	dotze	de	la	nit.

➋	 a)	Visitarem	la	muralla...	➝	...	del	castell
	 Anirem	de	visita...	➝	...	al	castell.

b)	No	van	pujar	al	campanar...	➝	...	de	l’església.
	 No	van	entrar...	➝	...	a	l’església.

c)	Has	rebut	algun	missatge...	➝	...	del	Max?
	 Has	escrit	algun	missatge...	➝	...	al	Max?

d)		Heu	de	netejar	els	aparadors...	➝	...	de	les	botigues	
del	barri.

	 	Sempre	aneu	a	comprar...	➝	...	a	les	botigues	del	
barri.

e)		Aquells	nois	són	els	nous	companys...	➝	...	de	la	
facultat.

	 Aquells	nois	van	amb	mi...	➝	...	a	la	facultat.

➌	 a)	per	la
	 I	per	tornar	passo	per	la	plaça	de	Catalunya.

b)	pels
	 El	correfoc	passarà	pels	carrers	del	centre.

c)	per	l’
	 Ens	trobarem	per	l’escola	de	català	al	setembre.

d)	per	les
	 El	Miquel	no	va	mai	amb	bicicleta	per	les	voreres.

e)	pels
	 Hem	trobat	molts	espàrrecs	pels	marges	dels	camins.

f)	pel
	 Has	passejat	alguna	vegada	pel	parc,	de	nit?

➍	 	A	l’estiu	anem	a	la	Festa	Major	del	meu	poble.	Comença	
amb	una	cercavila	que	passa	pel	centre,	amb	músics,	
els	gegants	i	els	capgrossos.	Dissabte	a	la	tarda	fan	una	
xocolatada	per	als	nens.	Sempre	hi	convidem	els	amics	
de	l’Ester,	la	nostra	filla.	Al	vespre	fan	sardanes,	i	a	la	nit,	
el	ball	d’envelat	i	un	concurs	de	grups	musicals	de	rock	
català.	La	festa	dels	avis,	la	fan	diumenge	a	la	tarda.	Les	
amigues	de	l’àvia	també	hi	van	i	s’ho	passen	molt	bé.	
Tant	dissabte	com	diumenge	la	mainada	corre	per	les	
places	i	pels	carrers,	perquè	no	hi	passen	cotxes.	Els	nois	
i	noies	dormen	fins	al	migdia.	I,	finalment,	diumenge	a	les	
deu,	fan	un	castell	de	focs.

➎	 a)	Jo	treballo	en...	➝	...	una	oficina	de	la	Caixa.
	 Jo	treballo	a...	➝	...	la	Caixa.

b)	Tinc	amics	en...	➝	...	un	poble	dels	Pirineus.
	 Tinc	amics	a...	➝	...	la	comarca	de	la	Selva.

c)	Jugo	en...	➝	...	un	equip	professional.
	 Jugo	a...	➝	...	l’equip	d’alevins.

d)	Deixo	les	claus	en...	➝	...	una	capsa	de	fusta.
	 Deixo	les	claus	a...	➝	...	la	capsa	de	fusta.

➏	 a)	Visc	a	Mataró,	però	treballo	a	Badalona.
b)	La	Clàudia	fa	de	dependenta	en	una	farmàcia.
c)		Aquestes	noies	són	metgesses	i	treballen	a	l’hospital	

de	Tarragona.
d)	El	Jordi	és	mecànic	i	treballa	en	un	taller	a	Vic.
e)	La	Mariona	treballa	a	la	cuina	d’un	gran	restaurant.
f)	El	Miquel	estudia	música	i	dansa	a	Barcelona.
g)		Vivim	a	Tremp	i	treballem	en	un	despatx	de	la	Pobla	

de	Segur.

Posa’t a prova
–Gerard,	no	t’hem	vist	a	la	festa.
–Tens	raó.	He	aprofitat	el	dia	per	descansar.	És	que	
últimament	vaig	de	bòlit.	Als	matins	treballo	amb	el	meu	
pare,	l’ajudo	al	magatzem	de	la	botiga	de	joguines.		
A	la	tarda	treballo	en	una	escola	de	música	que	hi	ha	a	
l’avinguda	de	Francesc	Macià	i	al	vespre	toco	en	un	bar	
musical	fins	a	les	dotze	de	la	nit.	I	si	em	queda	alguna	
estona	lliure,	reparteixo	cistelles	de	verdura	pel	barri.
–Ostres!	Però	demà	no	ens	fallis,	que	juguem	la	final	del	
torneig	de	futbol!

42. L’adjectiu: gènere i nombre

➊	 	Masculí:	mitjó	estripat,	cinturó	vermell,	abric	negre,	
mocador	fosc

	 	Femení:	camisa	blanca,	armilla	nova,	faldilla	ampla,	
samarreta	marró,	jaqueta	clara

➋	 a)	Una	cinta	rosa.
b)	Una	camisa	groga.
c)	Un	cinturó	negre.
d)	Un	barret	taronja.
e)	Una	armilla	grisa.
f)	Una	bufanda	verda.
g)	Una	jaqueta	negra.
h)	Una	màniga	blava.

➌	 a)	Van	agafar	una	mica	d’aigua	fresca	de	la	nevera.
b)	No	et	llepis	la	mà,	que	la	tens	molt	bruta!
c)	Aquesta	torradora	ens	acaba	d’arribar.	És	la	més	nova	
del	mercat.
d)		Ignasi,	has	perdut	vint	quilos?	Potser	sí	que	et	veig	més	

prim.
e)		L’habitació	era	poc	lluminosa.	Més	ben	dit,	era	molt	

fosca.
f)	Aquesta	brusa	era	de	la	meva	besàvia.	És	molt	antiga.
g)	Aquesta	poma	és	massa	verda.	Et	farà	mal.
h)	Avui,	de	primer	plat,	tenim	amanida	grega.
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➍	 bo	➝	bons
llarg	➝	llargs	
antiga	➝	antigues	
llarga	➝	llargues	
bona	➝	bones
gros	➝	grossos	
verd	➝	verds	
blava	➝	blaves
verda	➝	verdes	
grossa	➝	grosses
blau	➝	blaus

➎	 a)		Els	camins	són	plens	d’arbres	de	fulles	rodones	
i	verdes.

b)	Des	de	la	ciutat,	els	horitzons	eren	grisos	i	llunyans.
c)		Van	veure	uns	camps	secs	i	uns	pobles	menuts	

i	antics.
d)	Viuen	en	uns	carrers	bruts,	estrets	i	foscos.
e)		A	l’autobús,	uns	homes	grassos	i	seriosos	ens	

observaven.
f)		Els	centres	d’aquestes	ciutats	us	agradaran:	són	

modernes	i	interessants.

Posa’t a prova
La	Sandra	és	la	cambrera	del	restaurant	Can	Roure.	
Té	els	cabells	arrissats,	unes	cames	llargues	i	una	
cara	alegre.	Avui	porta	una	faldilla	ampla	i	curta,	una	
samarreta	clara	i	unes	sabates	de	taló	blaves.	És	una	
bona	cambrera:	ràpida,	simpàtica	i	discreta.	Molts	clients	
n’estan	ben	enamorats.

43. El nom: gènere i nombre

➊	 	a)	Et	presentaré	una	amiga	meva.	És	psicòloga.
b)	Mira,	veus	aquella	noia?	És	la	meva	podòloga.
c)	Farà	la	xerrada	el	doctor	Pla.	És	cardiòleg.	
d)	Així,	les	teves	germanes	són	sociòlogues?
e)	Vine,	coneixeràs	els	meus	nebots.	Són	sociòlegs...
f)	Recordes	la	Cesca	i	la	Pepa?	Són	arqueòlogues.

➋	 a)	La	Sandra	vol	ser	mestra:	vol	treballar	en	una	escola.
b)	La	Pepa	vol	ser	jutgessa:	vol	jutjar	els	casos.
c)	La	Rita	vol	ser	pediatra:	vol	curar	els	infants.
d)	La	Marga	vol	ser	arquitecta:	vol	dissenyar	edificis.
e)	La	Rosa	vol	ser	ministra:	vol	dirigir	un	ministeri.
f)	La	Míriam	vol	ser	psiquiatra:	vol	curar	trastorns	mentals.
g)	La	Núria	vol	ser	alcaldessa:	vol	governar	la	ciutat.

➌	

Masculí
acaba en -e

Femení
canvia -e per -a

Masculí
acaba en -e

Femení
canvia -e per -essa

pediatre
arquitecte
ministre
psiquiatre

pediatra
arquitecta
ministra
psiquiatra

jutge
alcalde

jutgessa
alcaldessa

➍	 a)	–No,	no!	El	seu	pare	és	psicòleg.
b)	–No,	és	la	meva	veïna	la	que	és	metgessa.

c)	–No,	és	aquell	home	el	que	és	ministre.
d)	–No,	no!	La	meva	companya	és	pediatra.
e)	–No,	de	fet	és	la	meva	tia	la	que	és	biòloga.
f)	–No,	no!	El	nostre	amic	és	jutge.

➎	 a)	unes	taronges	àcides
b)	unes	amigues	simpàtiques
c)	unes	col·legues	belgues
d)	unes	places	cèntriques
e)	unes	figues	dolces
f)	unes	aigües	netes
g)	unes	races	exòtiques
h)	unes	piques	buides

➏	 a)		L’Aina	serà	arqueòloga,	i	les	seves	amigues,	psicòlogues.
b)	Vam	fer	uns	dibuixos	per	als	teus	cosins.
c)	Des	del	meu	despatx	veig	uns	pins	molt	alts.
d)	Els	meus	germans	tenen	una	granja	de	vaques.
e)	Tots	aquests	gossos	volten	pels	carrers.
f)	 	La	meva	psiquiatra	recomana	infusions	de	til·la	a	

tothom.
g)	Al	racó	hi	ha	un	moble	ple	de	calaixos.
h)	Quins	peix	més	bonic	que	hi	ha	en	aquesta	peixera!

Posa’t a prova
Ahir	vam	anar	a	comprar	amb	unes	amigues,	que	són	
traumatòlogues	totes	dues.	Vam	agafar	uns	paraigües,	
perquè	plovia	una	mica.	I	de	pet	cap	a	les	botigues.	La	
Laura	volia	comprar	esponges	perfumades,	i	jo	volia	una	
jaqueta	amb	dues	butxaques.	En	vaig	trobar	una,	però	
tenia	tot	de	taques	i	no	me	la	vaig	quedar.	La	Tere	volia	
unes	pinces	per	depilar-se	les	celles	i	una	crema	per	a	
les	arrugues.	Totes	eren	molt	cares!	Però	la	Tere	és	rica.	
Al	vespre	vam	anar	cap	a	casa	a	sopar.	Havíem	quedat	
amb	l’Esteve,	aquell	noi	pèl-roig,	que	té	tantes	pigues,	
i	amb	el	Ray,	que	és	un	amic	irlandès	que	parla	moltes	
llengües.	Va	ser	un	sopar	molt	distret!

44. El nom i l’adjectiu: derivació

➊	 	a)	és	lleig	 e)	és	petit
b)	és	fort	 f)	són	grossos
c)	és	gran	 g)	són	grosses
d)	és	petit	i	bonic	 h)	és	dolenta	i	lletja

➋	 a)	una	cullereta	 e)	uns	mitjonots
b)	una	cadirota	 f)	un	mocadoret
c)	una	sabateta	 g)	un	pisàs
d)	unes	carpetasses	 h)	un	fanalet

➌	 a)	–Això	no	és	un	cotxet,	és	un	cotxàs!

b)	–Caseta?	Però	si	és	grandiosa!	És	una	casassa!

c)		–Doncs	aquest	altre	és	molt	gros:	quina		 	
	 bocassa	/	bocota,	quines	dentotes	/	dentasses!

d)	–Gosset?	Això	més	aviat	és	un	gossàs!	Si	és	més	alt		
	 que	jo!

e)	–Com	aquell	d’ahir?	Cinc	a	zero,	quin	partidàs!

f)	–Doncs	no,	només	tinc	aquest	drapot	vell	i	brut!
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➍	 	Paraules	derivades:	torradeta,	lletrassa,	platàs,	cavallet,	
ocellot,	plaçota

Paraules	no	derivades:	aixeta,	terrassa,	gimnàs,	paquet,	
pebrot,	granota

Posa’t a prova
–Avi,	quin	conte	ens	explicaràs,	avui?
–Explica’ns	el	de	la	caseta	de	xocolata.
–A	mi	m’agrada	el	de	les	set	cabretes	i	el	llop.
–Us	explicaré	el	conte	de	la	rateta	que	escombrava	
l’escaleta.

–Arnau,	veus	aquest	botonet?
–Sí,	ja	el	veig.
–L’has	de	prémer	fort	una	estoneta.	Llavors	podràs	sentir	
la	musiqueta	i	les	cançonetes.
BRRRRROAWBRR!!!
–Ui!	Quin	sorollot!	No	va	bé!	Aquest	aparell	és	un	trastot!

45. El verb: gerundi

➊	 	a)	S’està	dutxant.
b)	Està	llegint.
c)	Està	menjant.	/	Està	esmorzant.
d)	Està	corrent.
e)	Està	cuinant.	/	Està	fent	una	truita.
f)	S’està	pentinant.
g)	Està	escrivint.
h)	Està	comprant.

➋	 Parlant...	➝	...	la	gent	s’entén.	
Fent	i	desfent...	➝	...	es	fa	l’aprenent.
Dient	les	veritats...	➝	...	es	perden	les	amistats.
El	gos	que	no	lladra...	➝	...	acaba	sempre	mossegant.	
Plorant	i	rient...	➝	...	els	petits	van	creixent.
Pagant...	➝	...	sant	Pere	canta.

➌	 a)	–Estic	parlant	amb	el	fuster.
b)	–Està	escoltant	música.
c)	–Estem	fent	una	amanida.
d)	–Em	penso	que	estan	jugant	a	escacs.
e)	–Estem	traient	les	coses	de	la	bossa.
f)	–Estem	imprimint	els	fulls	del	calendari.

➍	 a)	–Hi	vaig	corrent.
b)	–Hi	van	conduint.
c)	–Hi	va	plorant.
d)	–Anem	venint	a	poc	a	poc.	
e)	–Bé,	anem	treballant.

Posa’t a prova
Carles,	s’està	coent el	peix.	Vigila’l!	Jo	m’estic	aprenent	
aquests	verbs,	que	no	m’entren.	A	més,	estic	molt	
cansada;	com	que	estava	plovent	i	no	duia	paraigua,	he	
vingut	corrent.	Normalment	torno	caminant,	xano-xano.	
Ah!	He	vist	les	teves	amiguetes,	que	estaven	prenent	
unes	cervesotes,	com	sempre.	Per	cert,	em	sembla	que	
acabaran	vivint	a	Sant	Cugat:	Barcelona	no	els	agrada	
gaire.

Carles,	que	no	m’escoltes?	Encara	acabarem	discutint,	
com	sempre...

46. Verbs en -er i -re: present d’indicatiu

➊	 	a)	Els	teus	amics	corren	per	no	arribar	tard.
b)	Vosaltres	no	permeteu	que	se	us	acosti	ningú.
c)	Jo	prometo	que	us	ajudaré.
d)	La	Mercè	i	jo	rebem	molt	correu	brossa.
e)	La	directora	tem	que	perdrà	la	comanda.
f)	Sempre	que	juguem	a	cartes,	perdo	jo.	Quina	ràbia!
g)	Tu	mai	no	transmets	els	partits	des	del	Camp	Nou.
h)	El	dia	transcorre	tranquil	en	aquesta	vall.

➋	 a)	Tu	sempre	beus	sucs	de	fruites	naturals.
b)	La	Txell	sovint	escriu	amb	llapis.
c)	Aquests	nois	distreuen	molt	la	gent.
d)	Vigila,	que	cau	una	pedra	molt	grossa!
e)	Nosaltres	no	riem:	no	ens	fa	gràcia	la	pel·lícula.
f)		Quan	el	mag	treu	un	conill	del	barret,	els	nens	al·lucinen.
g)	Vosaltres	dos	seieu	aquí,	al	costat	de	la	finestra.
h)	Jo	no	hi	veig	cap	error,	en	la	teva	redacció.

➌	 a)		Sobretot	no	m’he	de	moure...	Guaita!	No	em	moc	gens	
ni	mica.

b)		Hauré	de	treure	la	carn	del	congelador...	i	si	la	trec	
ara?

c)		Quin	tip	de	riure!	Quan	algú	cau,	em	sap	greu,	però	ric	
sense	parar.

d)		Ahir	em	vaig	beure	la	llet	a	desgrat,	però	ara	me	la	
bec	molt	de	gust.

e)		Ja	estic	fart	d’escriure.	Com	més	escric	menys	em	
concentro.

f)		L’osteòpata	m’ha	aconsellat	seure	damunt	una	pilota;	
però,	si	hi	sec,	caic.

g)		Vas	veure	la	xicota	de	l’Enric?	Sí,	la	veig	cada	dia	quan	
trec	el	cotxe	del	garatge.

➍	 a)	L’Anna	i	la	Irene	perden	l’autobús	cada	dia.
b)	I	tu,	quanta	estona	cous	l’arròs?
c)	Nosaltres	no	ens	hi	veiem	gaire.
d)	Núria,	això	és	molt	ple,	on	seus	tu?
e)	Com	escriviu	vosaltres?	Amb	llapis	o	amb	bolígraf?
f)	A	mi,	em	fa	mal	la	panxa	de	tant	com	ric.
g)	Jo	no	bec	mai	alcohol.
h)		No	sé	com	s’ho	fan,	però	el	Pol	i	la	Irene	no	cauen	mai	

quan	esquien.

➎	 a)	Sec	sobre	questes	roques.	Tu	també	hi	seus,	oi?
b)		No	em	moc	d’aquí	fins	que	es	fa	fosc.	Tu	tampoc	et	

mous	d’aquí,	oi?
c)		Escric	tot	el	que	em	passa	pel	cap.	Tu	també	ho	escrius,	oi?
d)	Trec	el	meu	quadern	d’apunts.	Tu	també	el	treus,	oi?
e)	Beus	una	mica	d’aigua,	oi?	Jo	també	en	bec.
f)	Rius	per	no	plorar,	oi?	Jo	també	ric.
g)	Tems	arribar	tard,	oi?	Jo	també	ho	temo.
h)	Prometo	que	et	diré	la	veritat.	Tu	també	ho	promets,	oi?
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➏	 a)	–Diu	que	no	es	mou	d’aquí.
b)	–Diu	que	no	permet	que	ningú	l’ajudi.
c)	–Diu	que	cada	dia	perd	les	ulleres.
d)	–Diu	que	creu	que	demà	farà	molt	fred.
e)	–Diu	que	fa	temps	que	no	treu	la	pols	de	l’estudi.
f)	–Diu	que	s’asseu	aquí.

➐	 	Què	dius?	Si	guanyarem?	No	ho	crec.	Ja	saps	que	el	
nostre	equip	sempre	perd.	Tots	correm,	tots	traiem	un	
pam	de	llengua...	i	al	final,	res!	Sí,	sí,	a	tu	et	fa	molta	
gràcia,	però	jo	no	ric	gens!

➑	 	a)	–Perquè	si	em	moc,	em	fa	mal	el	peu.
b)	–Perquè	si	ens	movem,	ens	fa	mal	la	cama.
c)	–Perquè	si	caus	et	faràs	mal.
d)	–Perquè	si	caieu	us	fareu	mal.
e)	–Ric	de	l’acudit	que	ha	explicat	la	Berta.
f)	–Riem	de	l’acudit	que	ha	explicat	la	Berta.
g)	–És	que	sempre	perdo	les	claus!
h)	–És	que	sempre	perdem	les	claus!
i)	–Perquè	temo	que	no	vindrà.
j)	–Perquè	temem	que	no	vindrà.
k)	–És	que	crec	que	he	perdut	el	mòbil.
l)	–És	que	creiem	que	hem	perdut	els	mòbils.

Posa’t a prova
Crec	que	ja	fa	vint	anys	que	treballo	al	mateix	despatx;	
sec	a	la	mateixa	taula	i	faig	les	mateixes	coses.	Quan	
arribo,	amb	un	company	ens	prenem	un	cafetó.
Després,	escric	un	missatge	a	la	meva	xicota	i	treballo	
una	estona.	No	em	moc		de	la	cadira	fins	a	mig	matí.	
Llavors,	mitja	horeta	de	descans:	trec	l’entrepà	de	la	
maleta	i	esmorzem	amb	els	companys.	Ells	sempre	riuen	
quan	veuen	el	meu	esmorzar:	avui	m’he	preparat	un	
parell	de	costelles	de	xai.	Després,	treballo	una	estona	
més,	fins	al	migdia.	No	sé	per	què,	però	de	vegades	
temo	perdre	la	feina...

47. Verbs en -re: imperfet d’indicatiu

➊	 	Cada	diumenge	a	la	tarda,	el	Jordi	i	l’Antonio	seien una	
estona	a	la	saleta	i	movien	a	poc	a	poc	les	pàgines	
de	l’àlbum	on	tenien	els	segells	classificats.	Amb	una	
ploma,	escrivien	en	una	llibreta	la	procedència	i	el	preu	
de	cada	peça.	Quan	veien	que	un	segell	era	a	punt	de	
desenganxar-se,	el	treien	amb	l’ajuda	d’unes	pinces	i	el	
tornaven	a	posar	amb	molta	cura	al	seu	lloc.	De	vegades	
trucaven	a	aquells	homes	sinistres,	els	de	la	plaça	Reial,	
que	eren	qui	els	venien	les	millors	gangues,	i	passaven	
hores	discutint.	D’altres,	obrien	il·lusionats	els	sobres	que	
rebien	de	l’entitat	filatèlica,	d’on	eren	socis.

➋	 Sabia	➝	parlar	francès	i	anglès.
Vivien	➝	en	un	pis	diminut.
Movíeu	➝	el	cap	dient	que	no.
Sèiem	➝	en	un	banc	de	la	plaça.
Encenien	➝	els	llums	del	carrer.
Treies	➝	el	cap	per	la	finestra.
Aprenia	➝	aquella	dansa.

➌	 a)	Tu	sempre	bevies	més	del	compte.
b)	En	Quim	sovint	escrivia	contes	de	por.
c)	Uns	animadors	distreien	la	canalla.
d)	Nosaltres	no	rèiem	quan	ell	queia.
e)	Tothom	treia	les	cadires	al	carrer.
f)	Tots	vosaltres	sèieu	d’esquena	a	la	finestra.
g)	Jo	veia	com	la	gent	corria	carrer	avall.

➍	 a)	Nosaltres	no	ens	movíem	mai	amb	transport	públic.
b)	Tots	sabíem	quin	dia	arribaria	la	comanda.
c)	Jo	seia	sempre	a	l’última	fila.
d)	Els	seus	fills	aprenien	a	conduir	d’amagat.
e)	Vosaltres	crèieu	que	marcaria	un	gol?
f)	Tu	escrivies	postals	quan	anaves	de	viatge.

➎	 a)	Ara	no	riuen	mai	per	res,	però	abans	reien	per	tot.

b)			Sempre	bec	aigua	de	l’aixeta,	però	abans	bevia	aigua	
mineral.

c)	Aquest	matí	fa	bo,	però	ahir	al	matí	feia	fresqueta.

d)		De	moment	entenem	el	que	s’ha	de	fer,	però	ahir	no	
ho	enteníem	pas.

e)		Aquest	any	el	veig	tot	sovint,	l’any	passat	només	el	
veia	de	tant	en	tant.

f)	 	Actualment	veneu	electrodomèstics,	però	abans	veníeu	
pintures.

g)		No	suspens	cap	examen,	però	quan	vam	començar	en	
suspeníem	algun,	oi?

Posa’t a prova
Abans	vivia	trist,	em	movia	poc.	No	feia	esport,	duia	roba	
barata,	no	aprenia	res...	Al	vespre	no	anava	enlloc,	ni	tan	
sols	prenia	una	copa	amb	els	amics.	Cada	vespre	seia	al	
sofà	de	casa	i	enganxava	segells.

48. El verb: condicional

➊	 	a)	Amb	una	feina	fixa	la	Rosa	es	compraria	una	casa.
b)	Amb	un	milió	d’euros	tu	series	un	infeliç.
c)		Amb	una	casa	a	la	platja	els	teus	pares	passarien	uns	

estius	fresquets.
d)	Amb	deu	anys	menys	el	Martí	trencaria	molts	cors.
e)	Amb	cinquanta	euros	més	em	quedaria	uns	pantalons,	jo.
f)		Amb	uns	amics	tan	simpàtics	ens	ho	passaríem	molt	bé,	

nosaltres.
g)	Amb	un	cotxe	com	aquell	semblaries	un	artista,	Ramon!
h)	Amb	aquest	mal	humor,	nois,	avorriríeu	a	tothom.

➋	 a)	Treballem	a	les	tardes,	però	treballaríem	als	matins.
b)	Es	maquilla	força,	però	encara	es	maquillaria	més!
c)	Estudien	informàtica,	però	estudiarien	física.
d)	Pinteu	parets,	però	pintaríeu	quadres.
e)	Tu	sempre	portes	quincalla,	però	portaries	joies	bones.
f)		Dormo	en	un	llit	estret,	però	dormiria	en	un	llit	ben	

ample.
g)	Escolta	els	teus	crits,	però	escoltaria	música.
h)		Cada	any	viatgem	per	Catalunya,	però	viatjaríem	pel	

món	sencer.
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➌	 a)	Vindran	dimecres,	però	vindrien	dijous.
b)	Tu	vius	en	un	pis,	però	viuries	en	una	casa.
c)		No	volem	gelats	envasats,	més	aviat	voldríem	les	

postres	de	la	casa.
d)		Li	agrada	jugar	a	ping-pong,	tot	i	que	li	agradaria	més	

jugar	a	golf.
e)	Van	a	treballar	a	peu,	però	diu	que	hi	anirien	amb	bici.
f)	Sé	força	italià,	però	em	pensava	que	en	sabria	més.
g)	Avui	no	podem	venir,	però	podríem	venir	demà.
h)		Amb	els	seus	amics	sempre	riu,	tot	i	que	riuria	més	

amb	nosaltres.

➍	 a)	Sempre	em	deia	que	em	compraria	un	descapotable.
b)	Li	va	preguntar	si	treballaria	de	nit.
c)	Vam	pensar	que	aniríem	de	vacances	a	Eivissa.
d)	Ens	va	prometre	que	ens	ajudaria	a	arreglar	la	moto.
e)	Tu	vas	respondre	que	no	podries	fer	l’encàrrec.
f)	Us	va	avisar	que	no	trobaríeu	entrades.

Posa’t a prova
Pobra	Berta!	Tenia	un	xicot	que	li	deia	que	l’estimaria 
sempre,	que	sense	ella	no	podria	viure.	Que	a	l’estiu	
passejarien	junts	i	anirien	a	la	platja,	que	es	banyarien		
a	la	llum	de	la	lluna.	Que	tindrien	una	vida	de	pel·lícula,	
que	per	ella	es	deixaria	matar,	que	la	faria	feliç.	I	mira,		
ara	s’ha	fet	mariner	i	se’n	va	a	Hawaii.

49. El verb: l’obligació

➊	 	a)	Per	anar	amb	autobús,	cal	comprar	un	bitllet.
b)		Al	magatzem	no	s’han	d’apilar	les	caixes	fràgils	a	sota	

de	les	pesades.
c)	Els	iogurts	cal	posar-los	a	la	nevera.	
d)		Per	conduir	el	camió	de	transport	internacional,	s’ha	

de	tenir	un	carnet	especial.
e)		Les	etiquetes	dels	aliments	cal	que	indiquin	la	data	

de	caducitat.	
f)		Els	clients	s’han	d’atendre	amb	amabilitat.

➋	 a)	Una	cullera	per	menjar	sopa:	sí	que	cal.
b)	Una	cullera	per	menjar	un	entrepà:	no	cal.
c)	Rentar-se	els	cabells	cada	dia:	no	cal.
d)	Rentar-se	les	dents	cada	dia:	sí	que	cal.
e)	Passar	un	examen	per	entrar	a	l’escola	primària:	no	cal.
f)	Passar	un	examen	per	entrar	a	la	universitat:	sí	que	cal.
g)	Ser	amable	amb	tothom:	sí	que	cal.
h)	Fer	favors	a	tothom:	no	cal.

➌	 a)	Cada	dia	cal	netejar	els	vidres.
b)	Al	vespre	cal	apilar	els	cartrons.
c)	Abans	de	plegar	cal	escombrar.
d)	Cal	posar	una	etiqueta	a	cada	caixa.
e)	Per	fer	la	comanda	cal	consultar	l’ordinador.

➍	 a)	–Sí,	s’ha	de	telefonar	als	clients.
b)	–Sí,	s’ha	de	revisar	el	correu.
c)		–Sí,	s’ha	de	tancar	la	persiana.
d)	–Sí,	s’ha	de	llençar	la	brossa.
e)	–Sí,	s’ha	de	seguir	el	mateix	ordre.
f)	–Sí,	s’han	de	comprar	més	caixes.

➎	 a)	–L’he	de	fer	jo,	l’encàrrec!
b)	–L’has	de	tancar	tu,	la	porta!
c)	–Li	ha	de	trucar	el	Dani,	al	senyor	Pou!
d)	–L’hem	d’endreçar	nosaltres,	el	magatzem!
e)	–Les	heu	de	carregar	vosaltres,	les	caixes!
f)	–Les	han	de	revisar	elles,	les	factures!

➏	 a)	M’he	de	canviar	ràpidament,	jo.
b)	Andrea,	t’has	de	preparar	amb	atenció.
c)	Nosaltres	ens	hem	de	quedar	fins	tard,	avui.
d)	El	Xavi	i	el	Max,	primer	de	tot	s’han	de	calmar.
e)	Nois,	vosaltres	us	heu	de	decidir	ara	mateix!
f)	El	Wendem	s’ha	de	llevar	d’hora	cada	dia.

Posa’t a prova

tu vosaltres

a) Has d’arribar puntual. Heu d’arribar puntuals

b) Has de portar les ungles 
tallades.

Heu de portar les ungles 
tallades.

c) No has de ser mal educat No heu de ser mal educats.

d) Has de seure bé a la cadira. Heu de seure bé a la cadira.

e) Has de fer l’examen amb 
bolígraf.

Heu de fer l’examen amb 
bolígraf.

vostè vostès

a) Ha d’arribar puntual. Han d’arribar puntuals.

b) Ha de portar les ungles 
tallades.

Han de portar les ungles 
tallades.

c) No ha de ser mal educat. No han de ser mal educats.

d) Ha de seure bé a la cadira. Han de seure bé a la cadira.

e) Ha de fer l’examen amb bolígraf. Han de fer l’examen amb 
bolígraf.

50. El verb: la probabilitat

➊	 	Tenim	pocs	diners.	➝	Devem	guanyar	poc.
Té	un	blau	a	l’ull.	➝	Es	deu	haver	donat	un	cop.
Tens	la	camisa	bruta.	➝	Et	deus	haver	tacat	amb	el	gelat.
Teniu	molta	set.	➝	Deveu	haver	menjat	pipes	salades.
Tenen	molts	diners.	➝	Deuen	estalviar	molt.

➋	 –Qui	deu	ser?	➝	–La	Marta.
–Quant	deu	valer?	➝	–Vint-i-cinc	euros.
–Quan	deuen	tornar?	➝	–Dilluns.
–Què	deuen	voler?	➝	–Que	els	acompanyem	a	l’estació.
–Per	què	deuen	trigar	tant?	➝	–Hi	ha	un	gran	embús.

➌	 a)	–Deuen	anar	d’excursió.
b)	–Deuen	anar	a	la	platja.
c)	–Deu	anar	a	buscar	bolets.
d)	–Deu	anar	de	viatge.

➍	 a)	Quest	no	és	el	camí.	Ens	devem	haver	equivocat.
b)	Aquesta	garrafa	perd	aigua.	Es	deu	haver	esquerdat.
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c)	Aquest	exercici	no	està	bé.	Em	dec	haver	equivocat.
d)	Aquest	noi	és	un	pesat.	Es	deu	avorrir	molt.
e)	Aquesta	festa	està	molt	bé.	Us	deveu	divertir,	oi?
f)		Aquests	llums	no	s’encenen.	Es	deuen	haver	fos	les	

bombetes.

➎	 a)	Deuen	viure	aquí.
b)	Deuen	fer	festa.
c)	Deus	estar	enfadat.
d)	Dec	treballar	massa.
e)	Deu	ser	tancat.
f)	Deveu	escoltar	música.
g)	Devem	gastar	molt.

➏	 a)	No	troba	mai	les	coses.	Deu	ser	molt	desordenat.
b)	Ja	ha	arribat	tothom.	Nosaltres	devem	ser	els	últims.
c)		Sento	molt	soroll.	Segurament	hi	deu	haver	la	finestra	

oberta.
d)		No	us	poseu	mai	d’acord.	Deveu	tenir	gustos	molt	

diferents.
e)	Ja	no	queden	mai.	No	deuen	ser	tan	amics.
f)	Camines	molt	a	poc	a	poc.	Deus	tenir	mal	al	peu.

Posa’t a prova
Riiiing!!
–Truquen	a	la	porta.	Qui	deu	ser?
–No	ho	sé.	Obre	tu,	deu	ser	la	teva	mare.
–No.	És	massa	tard.	La	meva	mare	deu	estar	dormint.
Riiiing!!	Riiiing!!
–Doncs	deuen	ser	en	Carles	i	l’Andreu.	Obre,	que	deuen	
voler	xerrar	una	estona.
–No	ho	crec.	Aquest	matí	han	marxat	de	viatge.
Riiiing!!	Riiiing!!
–Ja	ho	sé:	deuen	ser	els	veïns...	Fan	molt	soroll	i...	no	
sents	com	una	pudor	de	cremat?
–Sí,	se’ls	deu	haver	cremat	una	pizza.
Riiiiing!!	Riiiiiing!!
–Senyors!	Som	els	bombers!	Obrin	d’una	vegada!

51. El verb: imperatiu

➊	 	a)	vostès	 c)	vosaltres	 e)	vostè	 g)	vostès
b)	vostè	 d)	vosaltres	 f)	tu

➋	 a)	Va,	tu,	deixa’m	el	joc	de	bàsquet...
b)	Ei,	vosaltres,	recolliu	el	comandament	de	terra!
c)	Ep,	vostè,	cordi’s	el	cinturó	de	seguretat!
d)	Escoltin,	vostès,	aparquin	la	moto	aquí	mateix.
e)	Max,	vigila,	que	cauràs!
f)	Senyor	Puig,	acceleri	una	miqueta,	que	se’ns	farà	fosc!

➌	 a)	Baixeu	al	soterrani.	
b)	Obrim	la	porta.	
c)	Tanquin	la	finestra.	
d)	Recolliu	la	correspondència.	
e)	Reparteix	els	sobres.	
f)	 Recordi	el	que	li	he	dit.	
g)	Oblidin	tot	això.	

➍	 a)	tu	 b)	vostè	 c)	 vostès

➎	 a)	vostès	 e)	 vosaltres
b)	vosaltres	 f)	 tu
c)	tu	 g)	 vostè
d)	vostè	 h)	 vostès

➏	 a)	Ep,	vosaltres,	baixeu	d’aquí!
b)	Ei,	vostès,	no	es	deixin	les	claus!
c)	Albert,	desa	tots	els	jocs!
d)	Senyora	Puig,	no	segueixi	per	aquí!
e)	Cristina,	engega	la	tele!
f)	Escolteu,	nenes,	no	ho	torneu	a	fer!

➐	

Ordres positives Ordres negatives

Abaixa el volum de l’ordinador! No abaixis el volum de l’ordinador!

Comprem piles! No comprem piles!

Netegi la pantalla! No netegi la pantalla!

Llegiu les instruccions! No llegiu les instruccions!

Llenceu les caixes al contenidor! No llenceu les caixes al contenidor!

Endolla la consola de joc. No endollis la consola de joc.

Posa’t a prova
–Què	faig?	Entro	a	l’edifici?
–Sí,	sí!	Entra-hi!	Un	moment!	No,	no	hi	entris!
–No	hi	entro?
–No,	no!	A	veure...	segueix	fins	a	la	cantonada	i	enfila’t	
per	la	façana!
–M’hi	enfilo?
–Sí,	sí.	Un	moment!	No,	no	t’hi	enfilis!	Salta!
–Salto?
–Sí,	sí!	Salta!	O	no,	val	més	que	no	saltis...
–Saps	què	et	dic?	Decideix-te	d’una	vegada.	I	un	altre	
cop,	a	mi	no	em	truquis!

52. Cardinals (del 1 000 en amunt)

➊	 	a)	L’Amazones.
b)	Els	monts	de	Kenya.
c)	Júpiter.
d)	L’Índia.
e)	La	llum.

➋	
Adela Jaume Ramon

eritròcits 4 716 000 2 571 000 3 180 000
leucòcits 8 600 000 10 069 000 6 098 000
plaquetes 154 000 440 000 322 000

➌	 1r	Mèxic
2n	Alemanya
3r	Bulgària
4t	Suïssa
5è	Irlanda
6è	Nova	Zelanda
7è	Islàndia
8è	Andorra
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➍	 a)	trenta-una	mil	vuit-centes	noranta
b)	seixanta-quatre	mil	cinc-centes	vint-i-dues
c)	trenta-un	mil	vuit-cents	noranta
d)	seixanta-quatre	mil	cinc-cents	vint-i-dos
e)	onze	mil	sis-centes
f)	onze	mil	sis-cents

➎	 a)	cinc-cents	mil
b)	dues-centes	vint-i-dues	mil
c)	seixanta	milions
d)	dues	mil	dues-centes	vint-i-dues
e)	quatre-cents	mil
f)	setanta-sis	mil

Posa’t a prova 

Factura	Hospital	de	Sant	Pau
370	241
tres-cents	setanta	mil	dos-cents	quaranta-un

Factura	Hospital	del	Mar
1	525	000
un	milió	cinc-cents	vint-i-cinc	mil

53. Expressions de manera

➊	 	Està	cansat	de	tant	caminar	i	ha	vingut...	➝	...	amb	tren

La	nena	encara	no	camina,	però	va	per	tota	la	casa...	➝	
...	de	quatre	grapes.

S’ha	espatllat	el	cotxe	i	he	vingut...	➝	...	a	peu.

El	meu	nebot	pesa	molt	i	no	el	puc	portar...	➝	...	a	coll.

➋	 –Agafes	el	tren	per	anar	a	la	feina,	Neus?
–No,	hi	vaig	sempre	a	peu.	I	camino	molt	de	pressa	per	
fer	exercici.	I	tu,	Quim,	amb	què	hi	vas?
–Jo	hi	vaig	amb	tren;	però,	sovint,	faig	el	viatge	dret,	
perquè	va	molt	ple.

–El	teu	cosí	ja	camina?
–Encara	no,	però	sempre	va	de	quatre	grapes.	Ara,	si	
sortim,	li	agrada	molt	anar	a	collibè	fins	que	en	Roger	
se’n	cansa.
–La	nostra	filla	Elena,	en	canvi,	sempre	corre	i	salta	a	peu	
coix	fins	que	arribem	a	casa.

➌

Adjectiu masculí Adjectiu femení Adverbi de manera
senzill senzilla senzillament
lent lenta lentament
modern moderna modernament
feliç feliç feliçment
pràctic pràctica pràcticament
dolç dolça dolçament
amarg amarga amargament

➍	 saltar	➝	àgilment	
plorar	➝	amargament	
córrer	➝	veloçment
riure	➝	sorollosament	
abraçar	➝	tendrament
llegir	➝	atentament

➎	 a)	Fàcilment	resol	els	sudokus	del	diari.
b)	Avançava	lleugerament	pel	camí	del	riu.
c)	Observaven	atentament	els	nois	que	sortien	de	l’institut.
d)	Es	va	vestir	lentament	i	va	sortir	al	carrer.
e)	Defensa	covardament	els	seus	interessos.
f)	Ha	comentat	tristament	els	fets	del	diumenge.

➏	 	La	iaia	es	lleva	d’hora	i	l’ajudo	a	dutxar-se.	Li	passo	
l’esponja	suaument	pel	cos	i,	quan	ja	és	eixuta,	li	faig	una	
frega	a	les	cames	perquè	li	circuli	la	sang.	Es	vesteix	ella	
sola.	Després	va	a	la	cuina	i	ella	mateixa	es	fa	l’esmorzar.
Surt	de	casa	a	les	deu.	Camina	lentament	perquè	està	una	
mica	delicada	de	les	cames,	però	sempre	arriba	al	mercat.	
Tots	els	comerciants	la	tracten	molt	amablement	i	ella	n’està	
molt	contenta.	Torna	a	casa	i	es	fa	el	dinar.	Després	de	dinar	
s’asseu	al	sofà	i	sempre	s’adorm	profundament.
La	tarda,	la	passa	a	casa	tranquil·lament.	Gairebé	cada	dia	li	
truquen	els	seus	néts.	A	les	deu	de	la	nit	se’n	va	a	dormir.	
Però,	si	no	li	ha	trucat	ningú,	silenciosament,	plora;	ningú	no	
la	sent.	L’endemà,	feliçment,	es	torna	a	llevar:	la	iaia	sempre	
està	contenta.

Posa’t a prova 
Tu,	Caputxeta,	camines	pel	bosc	tranquil·lament,	mentre	
vas	collint	floretes.	I	tu,	el	llop,	mira-la	fixament	des	de	
darrere	l’arbre.	I	estigues	dret,	no	cal	que	caminis	de	
quatre	grapes.	Ah!	I	li	parles	suaument,	que	no	l’has	
d’espantar.	Després,	ràpidament,	surts	de	l’escenari.	
Tu,	Carme,	l’àvia,	fes	veure	que	dorms	tranquil·lament.	
Vosaltres,	els	caçadors,	us	espereu	asseguts	a	les	cadires	
de	darrere	el	teló,	fins	que	sortiu.	Ah!	Quan	hagin	agafat	
el	llop,	la	Caputxeta	i	l’àvia	us	abraceu	tendrament...	Buf!	
Avui	dormirem	profundament!

54. Expressions de lloc

➊	 	

pujar ficar
amunt, al capdamunt, a dalt, sobre dintre, endins

baixar treure
a baix, al capdavall, sota enfora, a fora

➋	 a)	Seu	al	capdamunt	d’aquesta	pila	de	matalassos.

b)	Tireu	la	panxa	endins	i	aguanteu	uns	minuts.

c)		És	ple	de	gent,	el	gimnàs.	Hi	ha	gent	pertot	arreu/	
arreu	/	pertot!

d)	Molt	bé,	ara	abaixeu	els	braços	cap	avall.

e)	El	vestuari	és	al	capdavall	del	passadís.

f)	Haig	de	dur	les	cordes	de	saltar	a	dalt.

g)	No	miris	endarrere,	que	cauràs!

h)	Heu	de	fer	que	l’aire	surti	enfora	dels	pulmons.

➌	 a)		Corre,	puja	al	terrat	de	dalt	i	recull	les	tovalloles,	que	
plou	molt.

b)		No	sé	on	és,	el	cronòmetre.	He	mirat	pertot	arreu	i	no	
el	trobo.

c)		Vinga,	no	tinguis	por.	Amunt!	Endavant!	Veuràs	com	
guanyaràs!

d)	Per	navegar	de	debò	hem	de	sortir	enfora	del	port.
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e)	Si	deixes	de	fer	esport	faràs	un	pas	enrere.
f)	Ha	clavat	l’agulla	tan	endins	que	li	ha	travessat	el	dit!
g)	Cap	on	va	aquest	ascensor,	amunt	o	avall?
h)		Caram,	nois!	N’estic	fins	al	capdamunt,	de	les	vostres	

bromes!

➍	 a)	Roger,	tira	el	braç	amunt.
b)	Mira,	allà	hi	ha	una	àliga.	A	dalt	de	tot	del	cim.
c)	Hem	de	continuar	riu	amunt	amb	la	canoa.
d)	Deixeu	la	canoa	més	amunt,	al	prestatge	de	sobre.
e)	La	Montse	viu	més	amunt,	al	carrer	Nou.
f)	El	Marc	viu	a	baix	i	la	Raquel	a	dalt.
g)	He	sentit	que	anaven	escales	amunt.
h)	He	sentit	que	anaven	a	dalt,	al	bar	del	gimnàs.

➎	 a)		El	cotxe	s’ha	quedat	sense	frens	i	se	n’ha	anat	carrer	
avall.

b)		La	moto	val	més	que	la	deixis	aparcada	a	baix,	a	la	
planta	–2.

c)	No,	el	gimnàs	no	és	aquí.	És	una	mica	més	avall.
d)	Trobareu	el	bar	a	baix,	al	costat	de	la	recepció.
e)		Dins	del	mar,	més	avall	dels	10		000	metres,	tot	és	fosc.
f)	Aquí,	a	baix	de	tot,	hi	ha	un	vaixell	enfonsat.
g)	Anava	camí	avall,	cap	al	poble.
h)	Quan	siguis	a	baix,	a	la	Rambla,	em	truques.

➏	 a)	–Ara	tireu	les	espatlles	amunt.
b)	–Després,	amagueu	la	panxa	endins.
c)	–Impulseu	el	pit	enfora	i	respireu	profundament.
d)	–Tireu	les	cames	endarrere.
e)	–Camineu	endavant,	girant	el	cap	endarrere.
f)		–Perfecte!	Ara	deixeu	els	pesos	a	baix,	al	costat	de	les	

pilotes.
g)		–I	finalment,	endreceu	els	matalassos	a	dalt,	al	prestatge.

Posa’t a prova
–Ahir	vaig	anar	a	veure	aquell	gimnàs	econòmic	que	em	
vas	recomanar...
–I	què?	Et	va	agradar?
–Home,	què	vols	que	et	digui...	Vaig	entrar	i,	des	de	la	
recepció	estant,	es	veia	el	gimnàs.	A	dalt de	tot	de	la	
paret	hi	havia	unes	finestres	força	brutes,	i	més	avall	
les	espatlleres,	totes	mig	trencades.	Hi	havia	una	pila	
de	matalassos,	i	al	capdamunt	dels	matalassos,	tres	
xavals	avorrits	menjant	pipes.	A	sota	del	poltre	hi	havia	
un	gatot	i	pertot	arreu	hi	havia	pilotes	i	pesos	i	coses	
escampades.	No	es	veien	màquines	de	musculació	
enlloc,	ni	de	fer	bicicleta.	L’amo	del	gimnàs,	que	
semblava	un	gàngster,	va	sortir	de	darrere	del	taulell	i	em	
va	dir:	«Endavant,	passa,	passa!».	Però	jo	sóc	un	covard,		
i	vaig	marxar	corrents,	sense	mirar	enrere...

55. Expressions de quantitat

➊	 	a)	La	Cristina	està	més	enfeinada	que	en	Mateu.
b)	La	Cristina	ha	de	treballar	més	que	en	Mateu.
c)	En	Mateu	té	menys	deures	que	la	Cristina.
d)	En	Mateu	ha	de	treballar	menys	que	la	Cristina.
e)	En	Mateu	està	menys	enfeinat	que	la	Cristina.
f)	En	Mateu	no	té	tanta	feina	com	la	Cristina.
g)	En	Mateu	no	té	tants	exercicis	de	física	com	la	Cristina.

➋	 a)	La	Cristina	beu	tanta	llet	com	en	Mateu.
b)	En	Mateu	menja	tantes	peces	de	fruita	com	la	Cristina.
c)	En	Mateu	no	pren	tants	iogurts	com	la	Cristina.
d)		La	Cristina	beu	tants	gots	de	suc	de	taronja	com	en	

Mateu.
e)	La	Cristina	no	menja	tant	pa	com	en	Mateu.
f)	En	Mateu	no	menja	tanta	verdura	com	la	Cristina.
g)	La	Cristina	no	menja	tanta	pasta	com	en	Mateu.

➌	 a)	Aquest	motor	no	té	tanta	potència.
b)	Aquest	armari	no	té	tant	espai.
c)	Aquesta	maleta	no	té	tanta	capacitat.
d)	Aquest	moble	no	té	tants	calaixos.
e)	Aquesta	sala	no	té	tantes	cadires.
f)	Aquesta	noia	no	té	tanta	feina.
g)	Aquest	autocar	no	té	tants	seients.
h)	Aquest	programa	no	té	tanta	audiència.
i)	Aquell	llibre	de	cuina	no	té	tantes	receptes.

➍	 a)	La	Cinta	pesa	més	que	la	Vinyet.
b)	La	Vinyet	pesa	menys	que	la	Cinta.
c)	La	Cinta	no	és	tan	alta	com	la	Vinyet.
d)	La	Cinta	beu	més	aigua	que	la	Vinyet.
e)	La	Vinyet	no	beu	tanta	aigua	com	la	Cinta.
f)	La	Cinta	no	camina	tant	com	la	Vinyet.
g)	La	Vinyet	camina	més	que	la	Vinyet.

Posa’t a prova
a)	Aquest	hivern	fa	més	fred	que	l’hivern	passat.
	 L’hivern	passat	feia	menys	fred	que	aquest	hivern.
	 L’hivern	passat	no	feia	tant	fred	com	l’hivern	passat.

b)	El	meu	equip	ha	marcat	més	gols	que	el	teu.
	 El	teu	equip	ha	marcat	menys	gols	que	el	meu.
	 El	teu	equip	no	ha	marcat	tants	gols	com	el	meu.

56. Expressions de temps

➊	 	a)	En	Cesc	no	va	quasi	mai	al	barber.
b)	La	Montse	no	porta	la	nena	al	metge	gairebé	mai.
c)	L’Aleix	té	deures	molt	sovint.
d)	Els	ocells	sempre	vénen	al	pati	a	beure	aigua.
e)	La	Clara	treballa	de	vegades	en	una	perruqueria.
f)	Al	vespre	sempre	tornes	caminant.

➋	 Treia	diners	del	banc	per	les	festes	de	Nadal.	➝	poc	sovint
Treia	diners	del	banc	cada	quinze	dies.	➝	força	sovint
Treia	diners	del	banc	cada	dissabte	al	matí.	➝	molt	sovint	

Trucava	al	seu	cosí	el	dia	del	seu	aniversari.	➝	poc	sovint	
Trucava	al	seu	cosí	cada	diumenge	a	la	tarda.	➝	molt	sovint	
Trucava	al	seu	cosí	les	nits	de	lluna	plena.	➝	força	sovint

Gairebé	sempre	passejava	per	la	Rambla.	➝	molt	sovint
No	passejava	quasi	mai	per	la	Rambla.	➝	poc	sovint
Bastants	dies	passejava	per	la	Rambla.	➝	força	sovint	

➌	 a)		Quan	es	van	conèixer,	es	van	prometre	amor	etern.	
Des	que	es	van	conèixer,	s’han	estimat	sempre	més.

b)		Fa	cinc	anys	et	vas	trencar	el	genoll	i	no	has	tornat	a	
esquiar	mai	més.
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c)		No	tornis	a	pujar	a	la	teulada	mai	més!	No	veus	que	
pots	relliscar?

d)		Va	plegar	de	la	feina	i,	des	d’aleshores,	viu	en	un	
refugi	de	muntanya.	Sempre	més	ha	viscut	entre	la	
natura.	Mai	més	ha	tornat	a	la	ciutat.

e)		Des	que	vas	tenir	l’accident,	no	has	tornat	a	conduir	
cap	moto	mai	més.

f)	Mai	més	prendré	cafè:	no	em	deixa	dormir!

➍	 a)	En	Rafel	va	arribar	al	gimnàs	més	aviat	d’hora.
b)	La	Clara	plega	més	aviat	tard.
c)	Abans	de	sopar,	la	Carme	llegia	el	diari.
d)	Lleveu-vos	d’hora,	que,	si	no,	perdreu	l’autobús!
e)	Si	sopes	gaire	tard,	no	podràs	sortir.
f)	Tard	o	d’hora?

➎	 –A	l’estiu	veniu	molt	a	l’apartament,	oi,	Abril?
–Sí,	hi	venim	molt	sovint:	cada	cap	de	setmana.	Ens	hi	
quedarem	tot	l’agost.
–I	quina	vida	hi	feu?	Us	lleveu	d’hora?
–No,	a	l’estiu	ens	llevem	molt	tard:	a	les	onze	del	matí!
–I	aneu	a	la	platja,	al	matí?
–No,	hi	anem	a	la	tarda,	perquè	el	sol	no	crema	tant.		
I	després	ens	dutxem	i	sortim	a	fer	un	volt	abans	de	
sopar.	De	vegades	anem	una	estona	a	jugar	a	cartes.
–I	els	teus	pares,	també	vindran,	oi?
–Sí,	vindran	aviat;	em	sembla	que	demà	passat.
–Us	ho	passeu	molt	bé,	oi,	junts?
–Oh,	i	tant!	sempre	ens	ho	passem	d’allò	més	bé	quan	
estem	junts!	Però...	de	tant	en	tant	ens	discutim.

Posa’t a prova
–Havent	sopat,	em	faràs	un	massatge	als	peus?
–Ni	ho	somiïs,	Anna!	No	veus	que	m’he	llevat	molt	d’hora	
i	estic	molt	cansat?
–Va,	Joan,	que	no	anirem	a	dormir	gaire	tard...
–Mira,	tu,	a	mi,	no	em	fas	gairebé	mai	massatges.
–De	vegades	te’n	faig!
–De	vegades!	Fa	tres	mesos	que	no	me	n’has	fet	cap!
–Bé,	però	sempre	et	planxo	les	camises!
–I	jo	sempre	passo	l’aspiradora!
–Quina	hora	és?
–Són	les	dotze	de	la	nit!
–Oh!	És	molt	tard!	I	si	anem	a	dormir?

57. Expressions d’ordre

➊	 a)	Tot	seguit	hi	poses	una	mica	de	sal.	 4

 b)		A	continuació,	suques	les	llesques	de	pa	
amb	el	tomàquet.	 3

 c)	Primer	talla	el	pa	a	llesques.	 1

 d)	I	per	acabar,	un	bon	raig	d’oli	d’oliva.	 5

 e)	Després	agafa	un	tomàquet	i	el	parteixes	pel	mig.	 2

➋	 	Primer	de	tot	has	d’omplir	aquesta	fitxa	i	a	continuació	
has	d’anar	a	pagar	al	banc.

Primer	ha	d’agafar	número!

En	primer	lloc,	rentem	l’enciam	i	els	tomàquets;	després,	
els	tallem	ben	petits;	tot	seguit	els	col·loquem	a	la	plata,	
i,	per	acabar,	els	amanim	amb	oli	i	sal.

I	finalment	van	ser	feliços	i	van	menjar	anissos.

➌	 –Perdoni...	Per	anar	a	l’hospital?
–Ah,	sí!	És	molt	fàcil.	Mira,	de	primer	agafes	la	rambla.
–D’acord.
–A	continuació,	tombes	a	mà	dreta.
–Molt	bé.
–Llavors,	gires	cap	a	l’esquerra.
–Perfecte.
–Tot	seguit,	tires	amunt.
–Sí...
–Després,	baixes	avall.
–...
–I,	finalment,	ja	hi	hauràs	arribat.	O	no?	A	veure,	tornem-
hi.	Primer	de	tot,	agafes	la	rambla,	tot	seguit	tombes	a	
mà	esquerra...	Ei,	escolta,	noi!	Espera’t,	que	t’ho	torno	a	
explicar...

➍	 Cafetera italiana
a)	Per	començar,	obrim	la	cafetera.
b)		En	primer	lloc,	omplim	el	recipient	de	la	base	amb	

aigua.
c)	A	continuació,	omplim	l’embut	amb	el	cafè	mòlt.
d)		Finalment,	tanquem	les	dues	parts	de	la	cafetera	

caragolant	la	peça	de	dalt	amb	la	de	baix.

Creació de documents amb Word
a)	Primer,	obriu	un	document	nou	de	Word.
b)	I	tot	seguit,	doneu	un	nom	al	nou	document.
c)	Per	acabar,	ja	podeu	treballar	amb	el	document.
d)		Finalment,	recordeu-vos	de	guardar	els	canvis	abans	

de	tancar	el	document.

Posa’t a prova
1.		Per	començar,	has	de	muntar	la	post	de	planxar	i	has	

d’endollar	la	planxa.
2.		En	primer	lloc,	col·loca	ben	estirat	el	coll	de	la	camisa	

damunt	la	post	i	passa-hi	la	planxa.
3.	A	continuació,	planxa	els	punys	i	les	mànigues.
4.		Tot	seguit,	estira	la	camisa	damunt	la	post:	planxa	la	

peça	de	l’esquena	amb	cura.
5.		Després,	planxa	el	davant	i	el	darrere	de	la	camisa,	

fent	lliscar	la	planxa	suaument.
6.		Finalment,	penja	la	camisa	en	un	penjador	i	corda’n	un	

parell	de	botons.

58. Els pronoms em, et, ens i us

➊	 	a)	–Et	convido	a	sopar!
	 –Caram!	I	com	és	que	em	convides?

b)	–M’entens	o	no	m’entens?	
	 –I	tant,	que	t’entenc.

c)	–Em	pots	ajudar?
	 –És	clar	que	et	puc	ajudar.

d)	–T’has	cregut	tot	el	que	ha	dit?
	 –No,	no	m’he	cregut	res.
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e)	–Em	passaràs	a	buscar,	quan	pleguis?
	 –No,	no	et	passaré	a	buscar...

f)	 –M’han	insultat	a	mi,	aquests	ximples?
	 –Sí	que	t’han	insultat,	sí!

g)	–Et	va	trucar,	abans	de	venir?
	 –No,	mai	no	em	truca.

h)	–M’han	vist,	a	mi?
	 –No,	no	t’han	vist!

➋	 a)	Et	volia	avisar,	però	no	va	avisar-te.
b)	Em	volia	felicitar,	però	no	va	felicitar-me.
c)	Us	volia	pentinar,	però	no	va	pentinar-vos.
d)	Em	volia	veure,	però	no	va	veure’m.
e)	Us	volia	entendre,	però	no	va	entendre-us.
f)	Ens	volia	atendre,	però	no	va	atendre’ns.

➌	 a)	–Tu	t’has	apuntat	a	ioga?
	 –No,	no	m’he	apuntat	a	ioga.

b)	–Tu	vas	fer-te	el	carnet,	ahir?
	 –Sí,	vaig	fer-me	el	carnet	ahir.

c)	–Et	vols	quedar,	tu?
	 –No,	no	em	vull	quedar.

d)	–I	vosaltres,	a	què	us	dediqueu?
	 –Nosaltres	ens	dediquem	a	la	música.

e)	–I	vosaltres,	us	heu	apuntat	a	ioga?
	 –Nosaltres	sí	que	ens	hem	apuntat	a	ioga.

f)	–I	vosaltres,	us	vau	fer	el	carnet?
	 –Sí,	nosaltres	també	vam	fer-nos	el	carnet.

g)	–I	vosaltres,	us	voleu	quedar?
	 –No,	tampoc	no	ens	volem	quedar.

➍	 La Carla i l’Arlet a nosaltres
a)	Ens	acompanyen	a	casa.
b)	Ens	miren	amb	afecte.
c)	Ens	escolten	amb	atenció.
d)	Van	regalar-nos	un	mocador.
e)	Van	escriure’ns	un	missatge.
f)	Ens	han	convidat	al	cinema.
g)	Ens	ajuden	molt.
h)	Ens	comprenen.

Posa’t a prova
–Ahir	us vaig	veure.
–Ah,	sí?	On	ens	vas	veure?
–Us	vaig	veure	a	la	Rambla.
–Doncs	nosaltres	no	et	vam	veure	pas...
–Em	sembla	que	sí,	que	vau	veure’m	,	però	vau	fer	veure	
que	no.	Com	altres	vegades,	que	m’heu	vist	i	no	m’heu	
dit	res!
–Mmm...

–Jo	t’he	trobat	a	faltar	molt...
–De	veritat,	m’has	trobat	a	faltar?
–Sí...	És	que	no	m’has	telefonat	cap	dia!
–Que	sí!	Sí	que	et	vaig	telefonar!	Vaig	trucar-te	dos	cops...
–Dos	cops	en	un	mes!	Em	vas	dir	que	em	trucaries	cada	dia!
–Mmm...

–Quim,	ens acompanyaràs	al	metge?
–Us	haig	d’acompanyar	al	metge?
–Sí,	ahir	ens	vas	dir	que	ens	hi	portaries...
–A	quina	hora	us	hi	he	de	portar?
–A	les	sis	de	la	tarda.
–Ostres,	no	us	hi	puc	acompanyar...	Em	sap	greu,	però	
he	quedat.
–Mmm...

–Què	hi	ha	per	sopar?
–Peix.	Us ve	de	gust?
–Peix,	nooooo!	Ja	saps	que	no	m’agrada!
–A	tu	no	t’agrada	res...
–No,	no	m’agrada	el	peix.	Com	que	a	tu	t’agrada,	sempre	
fas	peix.	Però	a	nosaltres	no	ens	agrada...	Oi,	Marc,	que	
no	ens	agrada?
–A	mi	sí	que	m’agrada...
–Mmm...

59. Els pronoms el, la, els, les

➊	 	a)	Els	núvols.
b)	El	cor.
c)	Les	ungles.
d)	La	música.
e)	El	mòbil.
f)	Els	llibres.
g)	L’escombra.

➋	 a)	–No,	no	el	vam	convidar.
b)	–Sí,	van	deixar-los	a	casa.
c)	–Doncs	sí,	l’he	conegut	avui!
d)	–Sí,	vaig	perdre’l	abans-d’ahir...
e)	–Sí,	ja	vaig	acomiadar-los.

➌	 	a)		On	és	la	nena?	Fa	molta	estona	que	no	la veig.	Potser	
s’ha	amagat.	Ahir	la	vaig	buscar	per	tota	la	casa,	i	vaig	
trobar-la	sota	el	llit.	I	avui	l’he	perdut	una	altra	vegada!	
Sa	mare	em	matarà!

b)		On	és	el	despertador?	Ahir	vaig	llençar-lo	a	terra	quan	
va	sonar,	i	ara	no	el	trobo.	Vas	veure’l,	tu,	després?	
No,	oi?	L’he	de	trobar	tant	sí	com	no,	perquè	demà	
m’haig	de	llevar	a	les	sis!

c)		On	són	els	meus	apunts?	Segur	que	els	ha	perdut	
l’Anna!	Sempre	fa	igual!	Ahir	els	va	agafar,	i	després	va	
deixar-los	per	qualsevol	lloc.	Segur	que	ahir	mateix	ja	
va	perdre’ls!	És	un	cas!

➍	 a)		És	el	meu	xicot.	L’estimo	amb	bogeria.	El	vaig	conèixer	
ahir!

b)	És	la	meva	cap.	La	conec	de	fa	temps.	No	la	suporto!

c)	Són	els	meus	germans.	Després	passaré	a	veure’ls.

d)		És	la	meva	filla.	Oi	que	podràs	ajudar-la,	si	ho	
necessita?

e)		És	la	teva	moto?	l’he	esclafat.	Em	sap	molt	greu,	però	
no	l’he	vista.

f)	 	És	el	seu	nebot.	No	el	coneixes?	L’has	de	conèixer,	és	
molt	famós!
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Posa’t a prova
–Que	em	pots	deixar	el	teu	rellotge?
–I	tant,	si	el	trobes...
–On	el	tens?
–Ahir	vaig	veure‘l	a	dalt,	a	la	tauleta.
–No	el	veig	pas.
–Potser	vaig	deixar-lo	a	la	calaixera.
–Ah,	sí!	Ja	el	tinc!

–Ostres!	I	els	gelats?	Vas	comprar-los,	al	final?
–Sí,	els	vaig	comprar	ahir.
–I	on	vas	posar-los?
–Els	vaig	posar	al	calaix	de	dalt	del	congelador.
–Hem	de	treure’ls;	si	no,	seran	massa	glaçats.
–D’acord,	ja	els	trec.
–Deixa’ls	en	aquesta	plata.

60. Els pronoms en i ho

➊	 	

Pronom en Pronom ho

a) N’has tingut molts.
b) Vas tenir-ne molts.
c) Vas vendre’n molts

a) Ho tindràs tot.
b) Ho has tingut tot.
c) Vas tenir-ho tot.
d) Vas vendre-ho tot. 

➋	 	De	convidats,	n’hi	havia	tretze.
De	paraigües,	vaig	veure’n	dos.
De	gats	negres,	n’he	vist	cinc.
D’escales,	vaig	trobar-ne	tres.
De	saler,	n’he	bolcat	un!
De	tisores,	vaig	perdre’n	unes.

➌	 	a)		Que	tens	algun	paraigua?	Jo	en duia	un,	quan	he	
arribat.	Sempre	en	porto	un	per	si	de	cas,	encara	que	
no	plogui.	Però	també	en	perdo	molts.	La	setmana	
passada	vaig	perdre’n	dos,	de	paraigües,	i	ara	també	
n’he	perdut	un...	De	manera	que,	pots	deixar-me’n	un?

b)		Que	tens	allò	que	t’he	deixat?	Si	no	m’ho	tornes,	no	
podré	portar-ho	al	Carles,	que	fa	temps	que	ho	vol.	
Si	no	sóc	a	casa,	deixa-ho	a	la	bústia.	Sobretot,	hi	
compto!

➍	 a)	–Sí	que	el	veu.
b)	–Sí	que	ho	veu.
c)	–Sí	que	l’ha	encarregat.
d)	–No,	ell	no	ho	ha	encarregat	pas.
e)	–No,	em	sembla	que	no	el	sabia.
f)	–Em	penso	que	sí	que	ho	sabia.

➎	 a)	On	vas	trobar-lo,	el	gat?
b)	On	vas	veure-ho,	això?
c)	Qui	va	comprar-lo,	aquest	saler?
d)	Qui	ho	va	portar,	allò	que	hi	ha	allà	sobre?
e)	No	podia	recordar-lo,	el	número.
f)	No	ho	podia	oblidar,	el	que	va	sentir.
g)	Ja	ho	sé,	que	tot	això	són	bestieses.
h)	No	puc	evitar-ho:	sóc	molt	maniàtica!

➏	 a)	–Ostres,	sí!	No	ho	sabia,	que	era	tan	tard!
b)		–Em	sap	greu,	vaig	perdre-ho	fa	un	parell	

de	dies!
c)	–Sí,	va	comprar-ne	tres.
d)	–Vaig	beure’n	tres.
e)	–Sí,	n’he	fet	dos	de	molt	bonics.
f) –Doncs	sí,	ho	reconec.
g)	–Doncs	sí,	he	de	reconèixer-ho:	sempre	arribo	tard.
h)	–Ja	ho	sé,	perdona’m!

Posa’t a prova
–Jo	abans	tenia	moltes	manies.	Ara	ja	no	en	tinc.
–Ah,	no?
–	No.	Abans,	de	faldilles,	no	en	duia.	De	cafè,	no	volia	
beure’n.	De	mòbil,	no	volia	comprar-ne.
–I	ara	què?
–Ara	ja	ho	he	superat,	això	de	tenir	manies.
–Doncs	jo	no	n’he	tingut	mai,	de	manies	d’aquestes:		
duc	de	tot,	bec	de	tot.	I	sense	mòbil,	no	puc	viure!


