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Verbs 

1.- No ______________________(dissoldre, vosaltres) aquest medicament en la llet,                 

________________________(dissoldre, vosaltres) en un altre líquid. 

2.-  _________________-me (creure, vosaltres),no ______________________      

(aprendre, vosaltres) anglès amb aquest llibre,  ________________-ne (aprendre, 

vosaltres) amb aquest altre. 

3.- S’ha passat tot el dia  ______________  (treure) caixes. 

 

Pronoms febles (penseu també en les funcions) 

1.- Et vas enfadar i vas obligar els teus amics a tornar a peu? 

     Sí que______________vaig obligar. 

2.- Si vénen els fusters, els puc deixar la teva escala? 

      Sí, deixa _______________ 

3.- Saps si la Laura té cap vestit vermell per deixar-me? 

      Ja ______________ demanaré. 

4.- Quantes ampolles de xampany portaràs a la revetlla? 

_______________ portaré mitja dotzena 

 

Pronoms relatius (totes les formes possibles; penseu també en les funcions) 

1.- L’Ester i l’Àngel ________________________t’he parlat sovint, m’han trucat avui. 

2.- Va sortir corrents,   ___________________________ corroborava que aquell món no 

era per a ell. 

3.- Li va explicar la història d’una noia _____________________havia tocat la loteria. 

4.- Les criatures, ____________________són éssers extremadament sensibles, no 

aconsegueixen superar-ho. 

5.- No confiaven gens_______________________deien els diaris 
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Sinònims  

Escriviu un mot o una locució que siguin, dins del text, sinònims de cadascun dels 

mots subratllats. 

No aconseguia encaixar l’estremidora notícia en el teixim d’un dia aparentment anodí en 

què l’objectiu primordial de Torrelloba semblava el de sempre: consumir les hores, arribar 

al capvespre, endinsar-se en el silenci de la nit i nuar-la, a trenc d’alba, amb una jornada 

similar a l’anterior. El Dalmau escrutava en va les fesomies dels vianants, buscant-hi 

l’ombra de la paraula: ni el botiguer que emparellava caixes de verdura a banda i banda 

de la porta de la tenda, ni el carter aclaparat per una voluminosa cartera atapeïda de 

correu, ni el capellà boterut a punt d’entaular-se per esmorzar darrere el finestral d’un 

cafè, ni el grup d’obrers xumant aiguardent en un quiosc de begudes, ni el saltataulells 

que escombrava la vorera d’un magatzem de teixits, pareixien afectats per aquell mot de 

només dues síl·labes, guerra, que contenia la gamma completa de l’horror. 

Si havia de dir la veritat, ni el Ferran en semblava trasbalsat. El cosí li havia fet cinc 

cèntims dels esdeveniments d’Àfrica sense cap emoció especial, per bé que el vestíbul de 

la comandància potser no era el lloc adient per esplaiar-se o amollar comentaris 

comprometedors. 

Jesús Moncada, La galeria de les estàtues 

 

encaixar: ______________________________________ 

anodí: ________________________________________ 

endinsar-se: ___________________________________ 

escrutava: _____________________________________ 

boterut: _______________________________________ 

trasbalsat: _____________________________________ 

adient: ________________________________________ 

amollar: _______________________________________ 

 

 

 


