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1. Ompliu els buits amb totes les formes possibles de relatius: 

1. No accepta el meu regal, però sí ______ li ha donat l'Àngel. 

2. No vull vi d'aquesta marca, sinó ______ ja t'he dit. 

3. No parlo d'aquests quadres, sinó ______ vam comprar el mes passat. 

4. No treguis les culleres de tots els dies. Trau ______ vam comprar a 

Andorra. 

5. Ens ha donat un resultat ______ no comptàvem. 

6. M'he barallat amb la Maria, raó ______ no vull visitar-la. 

7. Els discs ______ et parlava els venen en la botiga ______ hi ha a la 

plaça. 

8. L'autobús ______ viatjava la Marta era nou. 

9. No sé ______ ha aparcat Maria la bicicleta ______ ve cada dia a 

l'Institut. 

10. Tinc informació del viatge ______ tant ens han parlat. 

2. Corregiu els relatius incorrectes de les frases següents i canvieu-los 

per totes les formes normatives possibles de relatius.  

1. Aquest és un problema del que molts fugen, però nosaltres ens hi hem 
d'enfrontar. 

2. Jo li he deixat el llibre amb el que ha estudiat la lliçó d'avui. 

3. Aquesta és la plaça de la que et parlava. 

4. Aquests papers, en els que hem trobat coses tan interessants, provenen de 
l'arxiu notarial.  

5. Les obres d'Espriu a les que emrefereixo són Anys d'aprenentatge i La pell 
de brau. 

6. Resten molts de monuments, més o menys sencers, dels que ningú no s'ha 
ocupat mai.  

7. Són petits monuments, evocadors d'un temps en el que es mirava més el 
sentit pràctic que l'estètic.  

8. Es pot suposar que antigament allí existí una vil·la romana de la que es 
varen aprofitar elements per a construir la capella.  

9. El senyor al que vas adreçar-te és molt influent. 

10. És un aspecte del que no es preocupa ningú. 


