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SOLUCIONARI 

 
2. Inici 

 
2a) Activitat de resposta oberta. 
 
2b) El primer títol, en realitat, correspon a dos treballs, que caldria citar així: 
 
          1.    Plantes medicinals: descripció, classificació, utilització 
          2.    Remeis casolans de les àvies de la Vall de Ribes 
 
 

El segon títol, L’esquí, és poc precís, cal acotar els aspectes que s’han treballat. A partir 
d’aquí, la resposta és oberta. 

 
 
 Al tercer títol, hi falta l’interrogant final: Museu o sala d’exposicions? 
 
 
2c) Activitat de resposta oberta 
 
2d)   

 
Pere Torrent 

 
 
 
 

Les colònies industrials 
 
 
                   
        
 

                      IES El Vern 
                      Ciències Experimentals   
                      10.03.04 
 

 
 
2e) Activitat de resposta oberta 
 
2f) Activitat de resposta oberta 
 
2g) Activitat de resposta oberta 

 
2h) Tot i que la dedicatòria és un xic llarga, està prou bé, per què no? No obstant això, cal 
escriure-la en cursiva i sense cometes. 
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2i) Activitat de resposta oberta 

 
 

2j) Activitat de resposta oberta 
 
 
2k)  
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2l)  Presentació         7 
 1. Itineraris        11 

1.1. Pallars Sobirà      13 
1.1.1. Vall de Gerber                19 
1.1.2. Vall de Cabanes    23 
1.1.3. Estany de Muntanyó               27 

1.2. Vall d’Aran      65 
1.2.1. Vall de Montgarri    66 
1.2.2. Vall de Valarties    69 
1.2.3. Llac de Rius     72 

1.3. Alta Ribagorça    120 
1.3.1. Vall de Boí   121 
1.3.2. Cavallers   123 

 
 
2m) Activitat de resposta oberta 
 
 
2n) Activitat de resposta oberta 
 
2o)    
 
Benvolgut lector, 

 
M’agradaria, abans de res, felicitar-vos pel fet d’estar llegint aquest llibre, perquè 

endinsar-se en les pàgines que vénen al darrere d’aquest pròleg és assaborir petits xarrups 
d’història amb unes gotes d’humor i un polsim d’ironia. I és que els Ciris trencats havien de 
ser així. Quan vaig parlar per primera vegada amb en Tísner sobre com havíem d’estructurar 
les seves col·laboracions a Catalunya Informació, vam estar d’acord que els textos havien de 
ser un còctel amb aquests ingredients d’humor per amorosir i desengreixar els continguts 
d’una emissora que ofereix notícies ininterrompudament les vint-i-quatre hores del dia. De 
fet, aquestes petites històries que ara llegiu han transportat els oients de Catalunya Informació 
durant els últims quatre anys a llocs que van des de la Rambla de Barcelona a Mèxic, Nova 
York o Singapur i ens han acostat sovint anècdotes que reflecteixen la vessant divertida de 
personatges tan importants com Pau Casals, Pompeu Fabra, Santiago Russinyol, Ramon 
Casas o Pere Calders. En Tísner ha sabut resumir en dos minuts (a la ràdio sempre parlem en 
minuts) situacions divertides, les ha sabut explicar juntament amb l’entorn social en què es 
desenvolupaven i els ha donat aquell toc d’humor irònic que ell té quan vol. 
La majoria són històries dramatitzades amb un  final sorprenent que et porta el somriure als 
llavis; i tinc l’honor de dir que vaig ser la primera persona que va posar veu als seus Ciris 
trencats. Va ser una feina complexa perquè era nova per a mi però apassionant. Cada setmana 
repassàvem com havien quedat les gravacions, i si s’havia de tornar a repetir algun paràgraf 
per motius d’entonació o d’èmfasi en alguna part del text. Jo sentia que ell agraïa l’interès 
que hi posàvem des d’una emissora tan jove com la nostra, però jo aprenia setmana a setmana 
una cosa que desconeixia: l’apassionant vida d’en Tísner. 
 En petits paquets de tres (els seus ciris arriben a la ràdio cada setmana de tres en tres 
per emetre’s la setmana següent) vaig descobrir que Pau Casals era capaç de tocar el violoncel 
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entre bambolines per donar-li una sorpresa a la Pavlova i fins a quin punt era garrepa en 
López, l’editor de L’Esquella de la Torratxa. Vaig comprovar que Avel·lí Artís Gener és molt 
amic dels seus amics, però que en aquesta llista el primer era en Pere Calders, el seu cunyat, i 
home d’un humor encara més pronunciat que el del mateix Tísner. 
Aquestes històries ens fan fer un passeig per la vida d’en Tísner. Des de la seva època com a 
dibuixant a L’Esquella de la Torratxa, que després va dirigir, fins a algun punt de la guerra 
civil, i sobretot el seu exili a Mèxic. 
L’apartat mexicà mereix una menció especial, ja que en els Ciris trencats ens acosta una visió 
molt interessant de la vida dels exiliats catalans en aquell país, la importància del Casal Català 
i també les relacions dels catalans exiliats amb els mexicans. És un petit retall de la història 
d’una part dels catalans que van haver de fugir després de la guerra, explicada de forma 
divertida, amena i sintètica. 
No dubto que l’exili ha de ser dur per a qui pren la decisió de no tornar en molt de temps al 
seu país; però llegint algunes de les històries d’en Tísner no puc deixar de pensar que, si més 
no, es va divertir força mentre era a l’altra banda de l’Atlàntic. 
Caldria dir que un personatge com en Tísner és especial, i que la seva vida ha estat farcida de 
moltes vivències i totes molt diferents, i que així és relativament fàcil fer amè un recull 
d’històries. Però és més difícil fer que aquestes històries siguin divertides i que a totes se’ls 
pugui treure una punta d’ironia. 
Aquest és un dels gran èxits de l’Avel·lí Artís Gener escriptor: fer que fins i tot situacions 
tristes, problemàtiques o complexes puguin tenir aquest punt d’humor que les fa optimistes i 
atractives per als lectors. 
Així, doncs, repeteixo, felicitats per haver escollit aquest llibre —que és una selecció de Ciris 
trencats— perquè us aportarà molt més que un somriure (aquest ja el teniu assegurat). 
 

JORDI J. CATALÀ 
Cap de programes de Catalunya Ràdio 

 
CATALÀ, Jordi J. «Pròleg» a TÍSNER. Ciris trencats. Històries personals i divertides.  
Barcelona: La Campana, 1997. 
 
 
Aquí, el pròleg ja està ordenat. La numeració dels paràgrafs respecte al llibre de l’alumne és 
la següent:  4, 8, 6, 2, 3, 1, 7, 9, 5                       
 
 
2p) Es tracta de copiar de la part teòrica del manual.  
 
 
 
3. Cos del treball 
 
3a)  Activitat de resposta oberta 
 
3b)  Activitat de resposta oberta 
 
3c) Aquesta activitat té diverses possibilitats. Ara bé, us n’oferim la següent: 
 
— Cal escriure tot el text en minúscula. 
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— El títol (Cap de setmana a Itàlia: Torí i els Alps) s’ha de destacar respecte de la resta; per 
exemple, amb l’ús de negreta i en un cos de lletra més gran. 

— El subtítol (El Centre històric i la relíquia del Sant Sudari) també pot anar en negreta, usant 
el mateix cos que la resta del text. 

— Està bé de deixar doble espai entre el títol i el text, i entre el text i el subtítol. 
— Cal escriure en cursiva els mots italians: capuccino, bicerin. Ara bé, els noms 

d’institucions i edificis, no: piazza Castello, Palazzo Madama, Palazzo Reale, Biblioteca 
Reale i Domo. 

 
 
3d)  
 

Ateneu Cultural 
 
 

 
 
 

Aquest periòdic quinzenal, i que es 
venia a quinze cèntims, serà la 
primera aportació seriosa del 
periodisme local i amb pretensions 
literàries. A les dotze planes, o vuit a 
partir del número 9, hi havia 
publicitat, articles diversos que 
normalment no eren signats —i, en 
tot cas, anaven amb inicials o 
pseudònim—, informacions i 
resums de les conferències 
organitzades per l’Ateneu, l’apartat 
que feia ressò de les sessions que 
celebrava l’Ajuntament, cròniques 
esportives, sobretot de futbol i 
escacs, i crítiques dels films que es 
projectaven als cinemes Kursaal i 
Modern. 

 
El dia 20 de maig de 1933 sortia 
per primera vegada a Cassà de la 
Selva l’ «Horitzó»  portaveu de 
l’Ateneu Cultural. 
 

 
L’ «Horitzó» estigué cinc mesos 
sense sortir, l’any 1935. Surt de 
nou el 25 de maig del mateix any; 
era el número 45, però   
 

 
s’acomiada dels seus lectors el 
9 de novembre per «falta de 
col·laboració i ajuda»,  segons 
la redacció. 

 
 

En aquesta pàgina a
dalt, portades de les
publicacions 
«Horitzó» de caire
seriós, i «L’Ós», de
tarannà humorístic
(1933). 
A baix, antic rètol de 
ferro forjat de 
l’Ateneu. 
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4. Final 
 
4a) Activitat de resposta oberta 
 
 
4b)   
ALCOVERRO, Carme. Llegir per escriure. Escriure per llegir. Barcelona: Barcanova, 1993. 
BALCELLS, Albert. Historia contemporánea de Cataluña. Barcelona: Edhasa, 1983. 
KARPOV, Anatoli. Cómo jugar las aperturas semicerradas.  Madrid: Zugarto Ediciones, 1993. 
LLOVET, Jordi. Lecciones de Literatura Universal. Madrid: Cátedra, 1995. 
TORBADO, Jesús. El peregrino. Barcelona: Planeta, 1993. 
TRASOBARES, Lourdes. El llibre dels dictats. Barcelona: Fausal Editores, 1994. 
VILADOT, Guillem. L’amo. Barcelona: Laia, 1989. 
 
 
4c)  Activitat de resposta oberta 
 
 
4d)  Activitat de resposta oberta 
 
 
4e)   
DE PABLO, Moisés. «Són coses que penso, només». Diari de Girona. [Girona], (24.03.04), p. 21. 
GRACIA, Aureli. «Compte amb la tele». El Periódico. [Barcelona], (12.04.04), p. 7. 
PAIROLÍ, Miquel. «El mall i l’enclusa». El Punt. [Girona], (25.03.04), p. 34. 
 
 
4f)  Activitat de resposta oberta 
 
 
 
5. Tipus de lletra 
 
5a) Activitat de resposta oberta 
 
5b) 

Uf, quin dia més bèstia! 
Tot fent un plagi del títol d’una obra de l’autor …, us faig 5 pessetes (em 
permeto canviar  la frase feta, per allò de la devaluació), del que em va 
passar el proppassat dia dels Reis. 
 
En Pere feia temps que volia regalar-me una gargantilla o alguna baratija 
per a la munyeca, com diu ell, i bé, aquest any, que era el nostre 25è 
aniversari de noces, li va semblar que potser aquell regal em faria molta 
patxoca. I és veritat, déu n’hi do, tot aquell asunto! 
 
Normalment com a present de Reis, solia deixar-me damunt la tauleta de 
nit el darrer disc d’en Serrat, o l’Ana Belén, val  a dir que sempre penso 
que serà el darrer que faran, perquè ja fa quaranta anys que tenen vint 
anys; o bé em portava al cinema a veure una pel·lícula d’aquelles de fer 
plorar, sí  aquelles pel·lícules que et fan donar compte que potser hauries 
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d’haver sigut més solidari amb els pobres, perquè se t’ha acabat el paquet 
de «clínex» a mig film i aquell desgraciat dels semàfors duia una caixa 
d’«evax» curulla de mocadors, i li vas dir que no… Sempre m’enrotllo 
parlant, anem per feina. 
 
Com que pel cagatió, i cagantòsties ho va anar a comprar, sota la tiona hi 
havia el Concert en re menor d’en Bach,  és clar pels Reis no era qüestió 
de repetir-se amb el cadeau. Se li va acudir, al meu admirable, complaent i 
metòdic marit, d’anar als Encants de Barcelona, a buscar-me una joia. 
 
Després de suportar-lo durant tants anys, potser li calia haver fet un esforç 
i anar a una joieria a buscar tan preciat obsequi, a qualsevol persona amb 
dos dits de seny se li hagués acudit. Doncs no, només a ell li podia passar 
pel cap anar a cercar una cosa, a un lloc tan demodé, als Encants i encara 
dubto que primer no ho provés al Monte de Pietat, (lloc on d’antuvi 
s’empenyoraven les coses a canvi d’uns miserables diners). I tant que ho 
va trobar, i estava d’allò més content, no pas perquè hagués trobat el regal 
adequat a la meva personalitat o un detall ben guapo, no, no, senzillament 
li va costar 4 xavos, quasi regalat. 
 
Què, encara no us imagineu el desenllaç? Molt senzill, va resultar que el 
dia de Reis a les tres de la tarda, quan tothom estava entaulat, ben fart de 
menjar i  quan els nens pensen que allò de la carta als Reis sembla un 
rotllo, doncs s’han equivocat amb la nina, i que el tren no és el de vapor 
que tu volies, sinó un de PVC, el més barat d’aquell supermercat immens 
farcit de joguines, com es diu, ara no ho sé… Ring, Ring, en Pere s’aixeca, 
com no és costum i torna ensafranat, el cap de policia ens diu que hem 
d’anar a jefatura de la Guardia Civil, i que… 
 
Resulta que el broche que em va regalar era part d’un botí, de no sé quina 
banda, i que un senyor dels Encants els havia donat la nostra referència, 
allò ja va ésser el súmmum, quan vaig descobrir tot l’entrellat, li vaig dir a 
en Pere que volia tornar al cinema, o als meus clàssics i empolsats discos, 
o que si volia fer de Gaspar, que tant se val, se solidaritzés amb els 
costums anglosaxons i que fes de Pare Nöel, i és clar, aquest va a comprar 
a la Harrod’s, per cert ho he escrit bé? Ja dic jo que he d’anar a fer un 
curset d’anglès, però urgent. 
  
  M. THOR 

 
 
5c) Activitat de resposta oberta 
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6. Ús dels signes de puntuació 
 
6a) Signes senzills: punt, coma, interrogació, admiració, guionet, dos punts, punts suspensius,  
asterisc, barra inclinada. 
      
 Signes dobles: parèntesis, guions, cometes, claudàtors. 

 
(La segona part de l’exercici només consisteix a copiar de la part teòrica.) 

 
 
6b) 
            Estimada Marta, 
 

T’envio un petó molt dolç des d’aquest racó de món tan maco i tranquil, perquè et recordis 
de la meva amistat, dels meus llavis i del meu bon humor. 
T’estima, 
 
  
Marta Roca 
c. de la Font, 4 
17300 - Blanes 

 
 
6c) 
            Miquel, 
 

Passa per casa d’en Pep, el meu veí, abans de les quatre. Et vol donar uns llibres. 
Adéu, 

 
6d)    c. Riera, 4, 3r, 2a 

 
6e)     En David Pou, un alumne interessat 
 
6f)                  Madrid 11-M 
                 tots en som víctimes 
 
6g)   Els vivers de dorades 

   negoci o negligència 
 

6h) Sobren dues comes: després de la paraula llarg, i després de la paraula menjador; és a dir, 
davant del parèntesi i davant dels punts suspensius. 
 
6i) Cal posar punt final darrere les oracions de l’enumeració b). 

 
6j) Cal posar punt darrere l’última frase («paper de xarol per fer les sanefes.») 
 
6k) 10.30 h / 20.45 h  
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6l) c. / núm. / av. / pl. / pg. / 78.400 / 1.400 
 

 Totes les abreviatures van amb punt. Els símbols i les sigles, sense punt. 
 
6m) Activitat de resposta oberta 
 
6n) Activitat de resposta oberta 
 
6o) En Pere va preguntar: «Puc venir amb vosaltres…?» 
 
6p)  

Si bé l’ascensió a la Pica d’Estats és l’excursió estrella de les que podem fer des de la Vall 
Ferrera, aquesta […] ofereix al viatger la possibilitat de conèixer un dels més bells circs 
d’origen glacial de tota la muntanya pallaresa. 
 

6q) Es poden substituir els punts suspensius de la segona oració, perquè es tracta d’una 
enumeració. Cal afegir una coma entre la darrera paraula i l’abreviatura etc. 
 
6r) S’han de suprimir els punts que hi ha darrere els signes d’admiració i d’interrogació, que són 
dos.   
Si es vol, en aquesta activitat també es poden eliminar els tres signes d’admiració i els dos signes 
d’interrogació col·locats al davant d’algunes de les expressions que hi ha en aquest text. Llavors, 
caldrà seguir les normes d’ús de les majúscules.  
 
6s)  

 
En Benet i la Nuri es van conèixer al lavabo. Era una nit d’abril. 
Ell, que anava en pijama, va entrar-hi de cop i la va veure allà, asseguda al 
wàter, amb les calcetes al genoll i les faldilles enlaire.  
—Què hi fas, aquí? 
(Fou ell qui ho preguntà!). 
Ella respongué: 
—Faci el favor de sortir! 
Però en Benet restà allà palplantat, atònit, amb els ulls a la deriva. 
—Com has entrat a casa meva? 
Ella es mig tapà les cuixes amb les faldilles i tornà a repetir la seva exigència, 
aquesta vegada en un to contundent. 
En Benet, finalment, sortí i tancà la porta. Es quedà dret allà, immòbil. 
—Jo estava dormint —digué a la porta, gesticulant amb una mà—. Sento soroll. 
M’aixeco i et trobo al wàter. Digue’m qui ets i què hi fas, al meu pis. 
—Sóc la cangur. 
Ell aixecà les celles fins als cabells negres i despentinats que li queien sobre el 
front. 
—Cangur de guardar mainada? 
Se sentí l’aigua de la cadena. Ella alçà la veu. 
—És clar. Doncs què? 
—I què hi véns a fer, al meu pis? 
—A guardar els nens. 
—Quins nens? 
—Jo què sé! 



COM FER UN TREBALL ACADÈMIC      Edicions l»ælber 

 
13 

—Sàpigues que visc sol. Sóc solter i no tinc cap fill. 
—Doncs per què m’has fet venir? 
—Jo? Qui t’ha donat aquesta adreça? 
 
Ella sortí del lavabo. Per primera vegada en Benet es fixà en la seva cara. Era 
maca. Tenia els ulls molt grossos, i eren negres i lluents com dues olives 
sevillanes. 
—La meva germana. I sàpiga que he trobat les claus al pany. He pensat que els 
pares havien sortit un moment i que la mainada dormia. Com que tenia pipí, 
només d’entrar he anat al lavabo… 

 
 
6t) Han d’anar entre cometes: 

   «ehem… m’agradaria afegir una cosa…» 
   «prohibit avançar» 

 
 
6u) Han d’anar entre parèntesis: 
 
(la immunitat adquirida és activa) → caldrà suprimir la coma que hi ha davant d’aquest sintagma. 
(1928) 
(1931) 
(cada vegada que neva hi van) → caldrà suprimir la coma que hi ha davant d’aquesta frase. 
 
 
6v)   
 
El senyor Duhourceau s’havia quedat pàl·lid de ràbia i d’indignació. Com? S’havia 
molestat a fer aquella visita, a explicar tot el que havia explicat, gairebé a fer la cort a 
Maigret! 
I, després d’haver-li vessat un got d’aigua a la cama —perquè el procurador estava 
convençut que Maigret ho havia fet expressament!— li deia tan tranquil·lament: 
—Arrestaré l’assassí! 
Li deien allò a ell, un magistrat, al mateix moment en què acabava d’afirmar que ja no 
hi havia assassí! Que potser no semblava una amenaça, allò? ¿Havia de tornar a marxar 
fent petar la porta? 
Finalment, el senyor Duhourceau va aconseguir somriure. 
—És un home obstinat, comissari! 
—Sap, quan et passes tot el dia allitat i no tens res a fer… ¿No tindria, per casualitat, 
algun llibre per deixar-me?… 
Un altre globus sonda. A Maigret li va fer l’efecte que la mirada del seu interlocutor es 
tornava inquieta… 
—Ja li n’enviaré… 
—Obres divertides, oi? 
—Ja és hora que marxi… 
—La meva dona li durà el bastó i el barret! Sopa a casa seva? 
I va allargar la mà al procurador, que no es va atrevir a rebutjar-la. Quan la porta es va 
tancar, Maigret es va quedar immòbil, mirant al sostre, i la seva dona va començar: 
—Et sembla que…? 
—Rosalie encara treballa a l’hotel? 
—Em sembla que és ella la que m’he trobat a l’escala. 
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—Me l’hauries d’anar a buscar. 
—La gent tornarà a dir que… 
—Tant és! 
Mentre esperava, Maigret s’anava repetint a si mateix: 
«Duhourceau té por! Té por des del començament! Por que es descobreixi l’assassí i por 
que entrin en la seva vida privada! Rivaud també té por. La senyora Rivaud té por…» 
 
 
 
—Notable —va dir—. És un autèntic privilegi de presenciar… 
—Prou de rotllo —digué la capità Clodiak, espolsant-se les mans com si volgués indicar 
que li agradaria demostrar a algun altre home les seves habilitats en el karate—. Aquest 
llepaculs ha fet un comentari masclista i vostè ha dit «Wilt». Tinc raó, o no? 
[…] 
—Potser serà millor que sortim un moment a parlar d’això, capità —va dir i travessà el 
llindar de la porta. 
La capità Clodiak el va seguir cautelosament. 
—Què és això de què hem de parlar? —preguntà ella. 
—De Wilt, per exemple —digué Glaushof. 
—Està ben boig, vostè. Wilt, un agent? 
—Irrefutable —va dir Glaushof, provant de ser breu. 
—I com és? —digué Clodiak amablement. 
 
 
 
7. Ús de l’apòstrof 
 
7a) 
               De l’11 / a l’1 
               A l’IES  /  d’ESO 
               d’Aloma 
               l’OD i l’OI 
 
 
 
8. Ús de majúscules i minúscules 
 
8a)   
 
1r text: «Propietaris de finques rústiques de Maçanet s’afegeixen als plans forestals» 
 
Finques Rústiques → finques rústiques; Programa → programa; Redacció → redacció; plans 
tècnics de gestió i millora forestal → Plans Tècnics de Gestió i Millora Forestal; ajuntament de 
Maçanet → Ajuntament de Maçanet; Divendres → divendres; Primera Reunió Divulgativa del 
Projecte → primera reunió divulgativa del projecte; Regidor de medi ambient → regidor de Medi 
Ambient. 
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2n text: «Creen a Figueres un Observatori Comarcal de prevenció de la violència domèstica» 
 
Observatori Comarcal → observatori comarcal; alt empordà → Alt Empordà; Comissió de 
Seguiment del Protocol → comissió del seguiment de protocol; Comarques Gironines → 
comarques gironines; l’Alcalde de Figueres → l’alcalde de Figueres; Institucions → institucions; 
grup de dones de l’alt empordà → Grup de Dones de l’Alt Empordà; Febrer → febrer; vall 
d’hebron → Vall d’Hebron; Comissions Comarcals → comissions comarcals; Delegada de la 
generalitat → delegada de la Generalitat. 
 
8b) princesa; premi; Estat; alcalde; ESO; plaça; Guerra; Nadal; la Selva; Església; diumenge 
 
 
 
 
9.  Abreviacions 
 
9a)  Activitat de resposta oberta 
 
9b) a/c, a.C., adj., adv., batx., cap., cm, D, dl., dt., dc., dj., dv., ds., dg., log., maj., m, SA 
 
9c) Activitat de resposta oberta 
 
9d) DNI; FC; CIF; NASA; PTA; NIF; FM; SA; PC; W; TV; IVA 
 
9e) 
 
àrea→ a  hora→ h 
avinguda→ av.  metre→ m 
administrativa→ admtiva.  litre→ l 
associació→ assoc.  institut→ inst. 
article→ art.  últim→ últ. 
castellà→ cast.  taló→ t/ 
català→cat.  quilovat→ kW 
director→ dir.  passeig→ pg. 
dilluns→ dl.  número→ núm. 
impost→ impt.  ajuntament→ aj. 
carrer→ c. (c/)  argent→ Ag 
govern→ gov.  oxigen→ O 
   
 
9f) 
 
jul. → juliol; h→ hora; impt. → impost; Mn. → mossèn; mín. → mínim; pàg. → pàgina; ex. → 
exemple; f/ → a favor de; CEE → Comunitat Econòmica Europea; ONU → Organització de les 
Nacions Unides; kb → kilobyte; G → giga. 
 
 
9g) DOGC; DNI; CIF; tel.; ex.; pres.; telegr.; secr. 


