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En Jordi es va posar al meu costat i em va
dir:
–Vols venir amb mi a la Lluna?
–És que si arribo tard a casa la mare em
renyarà.
–No hi estarem pas gaire.

–Amb què hi anirem?
–Amb un coet.
–Que en tens algun?
–Sí, me l’he fet jo mateix.
–Funciona?
–No ho sé, perquè encara no l’he provat.

3

PUNTUACIÓ
• S’havia fet tard i havien de tornar a casa. L’autobús de l’Anna arribava en aquell moment.
• El dia abans en Franz s’hi havia barallat. Fins i tot li havia trepitjat els dits.
• Tots els pagesos feien una gran rotllana a la plaça. Era diumenge i feia sol.
• Tot era d’or: les culleres, les forquilles i els ganivets. I un dels convidats va agafar una cullera i se la
va ficar a la butxaca.
• En Joan ni tan sols va escoltar l’acudit. Tenia la pell de gallina.
• D’aquí a una hora tornaré. Ara val més que me’n vagi.
• La família es va instal·lar al costat del foc. La capsa de bombons va anar passant de mà en mà.

1

Cal posar una mica
d'èmfasi en l'entona-
ció. Pot ser molt inte-

ressant gravar-ho i fer servir la
cassette a l'hora de corregir.
•Què hi has guanyat?
•Ara tindrem formigues!
•Sembla el mercat de Calaf!
•Saps què vaig veure?

•Déu meu, sí que és tard!
•De qui et rius?
•Tanqueu el balcó!
•Vols dir que és veritat?
•Què vols, tu?
•Home a l'aigua!
•L'he vist, l'he vist!
•Per què no em salven,els meus
mags?

•D'on deu haver sortit?
•Jo no en tinc ni  idea!
•I tu, què hi dius?
•No el toquessis pas!
•Calla i fes el que et dic!
•Voldries fer-me un favor?

2

• Tota la sala era plena de taules, tauletes, butaques i cadires.
• Al final, però, no va ploure. Només va ser una tempesta de trons i llamps.
• –Com és que parles tan bé el català? Que també hi ha pastilles per aprendre’n?
• Que n’era de lluent i com resplendia aquella cadeneta d’or!
• La botiga era oberta. Molta gent ho aprofitava per entrar a fer el badoc.
• –I no esteu cansats? –els vaig preguntar jo, estranyat.
• Els habitants del País de la Gresca sabien molt de cantar, ballar, jugar i explicar acudits.
• –Ara tindrem formigues! –van cridar les velles, indignades.

4

Aleshores l'Ernest preguntà al cosmonauta
que havia aterrat per error al seu pis i havia
pres forma de figureta de pessebre:

–I no portes casc de plàstic ni vestit de l'espai?
–Són antigalles, això. Nosaltres prenem un com-

pensador de pressions per via oral.
–I la gravetat?
–Prenem una altra mena de pastilles. Però deixa-

ho estar, que no ho entendries. El que has de fer és
ajudar-me a sortir d'aquí...

–Com?
–El teu pare carrega l'encenedor amb un líquid

americà, «Gazonol». Ja saps què vull dir, oi?
–Sí, és un pot de llauna aplanat, amb una mena

de comptagotes en un extrem.
–Exacte. M'has d'ajudar a carregar el plat vola-

dor amb aquest líquid.
Explorador celeste a la deriva, de Pere Calders

5

APÒSTROF
Patinàvem per la pista. Fica-t’ho a la butxaca. Les vaques pasturaven pel prat.
Ens quedarem al carrer. Passaràs per l’avinguda. Quan s’adonarà del desastre.
Quan heu sortit de l’escola? No t’apartis de l’entrada. heu de passar per l’escala.
L’han portat a l’hospital. Explica-ho a l’encarregat. Ho havia llençat a l’exterior.

6
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Em deixes la bici. T’avorreixes gaire?
Va deixar-me  euq iO.icib al et van ajudar?
Deixa‘m atrapA.icib al ‘t d’aquí!
No m’has deixat mai la bici. Qui va avisar-te?
Un dia em vas deixar la bici. T’asseguro que no tornarà.

S’imagina que guanyarà. Que no l’estimes?
La pilota es atnaugA.alfnised ‘l bé.
Va esperar-se molta estona. El vaig ficar a la maleta.
Enfili‘s rafir nav aJ.aretill al a -lo, el pastís?
Sempre s’inventava històries. Unta‘l amb una mica d’oli.

7

posat
posa’t
posat

Anima’l
animal
animal

obrim
obrim
obri’m

calçat
Calça’t
calçat

8

vint-i-quatre
seixanta-vuit
vint-i-set

noranta-nou
cinquanta-cinc
trenta-tres

vint-i-vuit
vuitanta-sis

10

Un dia una llebre es va trobar un eriçó i li
va dir:
–Podries passar, eriçó, si no fos que tens les

cames tortes i que t'entrebanques.
L'eriçó es va enfadar i va respondre:
–Ja saps de què et rius? Les meves cames tortes

poden córrer més que les teves tan dretes. Deixa'm
anar a casa un moment, i després tu i jo podem fer
una cursa.

L'eriçó se'n va anar a casa seva i va dir a la seva
muller:

–M'he barallat amb una llebre i ara ella i jo farem
una cursa.

I llavors se'n van anar cap a un camp llaurat, on
la llebre l'esperava. «Tu amaga't en el reguerot
d'aquesta banda», va dir l'eriçó a la seva muller.
«La llebre i jo sortirem de l'altra banda. Així que
comencem a córrer, jo giraré cua i tornaré al
començament. Quan la llebre arribi i et vegi, es pen-
sarà que sóc jo».

L'eriçó i la llebre, de Lleó Tolstoi
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ACCENTS
anglès pel·lícula àlbum
xampú verinós ningú
només fer malbé jardí
autobús helicòpter cançó
satèl·lit màquina arròs

12

CBA

matalàs tornaré cinturó satèl·lit tomàquet exemple fàbrica pólvora
capellà submarí davantal bolígraf penúltim mecànic llàgrima número
banyador ganivet autobús problema col·legi clínica música

S’accentuen: casella A: algunes casella B: algunes casella C: totes

13

Dels acabats en síl.laba forta, s’accentuen els acabats en qualsevol vocal o en la consonant S:
tornavís calaix cafè matalàs

gas butà jardí xampú hospital lliçó
tabac esparadrap de debò alemany perillós

14

agraït, països, següent, aigües, raïm, de reüll15

Era el noi més...
El mes de desembre..
Jo en sé més que tu...

Aquest joc és...
En Tortell Poltrona és un pallasso.
es baralla amb...

... parles tan bé l’anglès?

...em cau molt bé...

...costelles de be...

16
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Un dia, les mones del parc van decidir fer
un viatge cultural. Camina que cami-
naràs, es van aturar per fi i una va pre-

guntar què es veia.
–La gàbia del lleó, la bassa de les foques i la

casa de la girafa –va respondre una altra.
–Que gran que és el món i que n'és d'ins-

tructiu, viatjar!
Van reprendre el camí i es van aturar al mig-

dia. La mona va tornar a preguntar què es veia:
–La casa de la girafa, la bassa de les foques i

la gàbia del lleó.
–Que estrany és el món i que n'és d'instruc-

tiu, viatjar!
Es van tornar a posar en camí i només es van

aturar quan el sol se'n va anar a la posta.
Aleshores va tornar a preguntar què es veia.

–La gàbia del lleó, la casa de la girafa i la
bassa de les foques.

–Que avorrit és el món: sempre es veuen les
mateixes coses. Viatjar no serveix ben bé per a
res.

El viatge de les mones, de Gianni Rodari

17

pet ball vent dent

espetec ballar ventada dentista
petar ballador ventilador dentadura
espetegar ballarí ventall
petaner ballaruga

20

netejar Tinc la taula bruta. L’he de netejar.
demà Avui és tancat. Obriran demà.
xarop Ja t’has pres el xarop per a la tos?

destral Tallava la llenya amb una destral.
encara Encara no és l’hora de sortir?
llençols A sobre dels llençols hi posarem una manta.
antena L’antena de la tele s’ha espatllat.
enciam Hi posarem ceba, enciam, pebrot i olives.

21

el director
al president
el cotxe al garatge
al seu costat
al cap de...
el català , al teu país

els camins
els dos gossets
als més vells
als seus fills
Els homes, als animals
als ulls

22

feina enfeinat
mirall mirallet
bolet boletaire
febre febrada

cadena encadenar

cabell cabellera
palla paller
barba barberia
orella orellut
llampec llampegar

18

assecar - sec
ventada - vent
abraçada - braç

peixateria - peix
banyera - bany
refrescar - fresc

dentadura - dent
retallar - tall
frenada - fre

19

A, E

Una vegada hi havia una viuda que
tenia dues filles , de les quals la gran se
li assemblava tant de cara i de caràcter,

que hauríeu dit que eren la mateixa persona. La
mare i la filla gran eren tan antipàtiques i orgu-
lloses, que no s'hi podia viure. La petita, que era el
retrat del seu pare per la dolçor i l'honradesa, era
una de les noies més boniques que mai s'hagin
vist.

La mare estava boja per la filla gran, i tenia una
mania molt forta a la petita. La feia menjar a la
cuina i treballar sense parar. Entre altres coses,
aquesta pobra noia havia d'anar dues vegades
cada dia a buscar aigua en una font que era a més
de mitja  hora de la casa.

Les fades, de Charles Perrault

23
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R, RR
ràbia gàbia
segar serrar
Roma goma
enrabiar engabiar

rata gata
paga para/parra
gos ros

24

En Joan Seudoviu anava carrer enllà,
acompanyat del seu fill, i llegint amb molt
d'interès un llibre de ciències naturals.

Vivien en un lloc on hi havia molt poc trànsit i això
d'anar llegint pel carrer encara es podia fer sense
por ni perill de ser esclafat.

De tant en tant, algú que passava saludava en
Joan Seudoviu, que al seu barri era un home molt
conegut, i ell, sense alçar la vista de les pàgines del
llibre, tornava la salutació, amb molta cortesia.

Però vet aquí que hi havia un ruquet lligat en una

argolla de la paret. En Joan Seudoviu, sempre sub-
mergit en la lectura del llibre, només  el va entre-
veure, i el va saludar com si res. El seu fill, alesho-
res, tot sorprès, li va preguntar per què l'havia salu-
dat:

–I per què no l'havia de saludar? –va respondre
ell.

–Però, pare; si és un ase!
–Oh! No ve pas d'un! N'he arribat a saludar tants,

en la meva vida!
No ve d'un, d'Albert Jané

26

LA R ALUIDSELANIF R FINAL NO ES DIU

motor helicòpter madur dir
repaproprocrac

rolfrajeramrosertrugnac
rotniprefrab

25

TENEN POR FAN OLOR

aeroport porc temporada acolorir dolor tremolor
esportista porta transportista color dolorós
importància reportatge vapor coloraina olorar

27

americà
clar
llepar

germà
collar
inflar

mà
berenar
lleidatà

humà
romà
passejar

triomfar
veterà

28

A Calaf hi sol fer molt de fred, a l'hivern.
Tant, que expliquen que un matí que hi
havia mercat les paraules es van glaçar.

Els venedors prou cridaven per vendre les seves
mercaderies, i els compradors també; però tan
bon punt les paraules els sortien de la boca, queda-
ven gelades i ningú les arribava a  sentir.

Tothom intentava parlar i cridava més i més,
però ningú no aconseguia fer-se entendre perquè
les paraules es quedaven congelades a l'aire. Aquell

era el mercat més silenciós que mai us hàgiu
pogut imaginar. La gent obria la boca, movia les
mans i a les orelles no els arribava cap so.

Però quan va sortir una ullada de sol i la tempe-
ratura va millorar, les paraules es van desglaçar i
es va sentir, de cop, tot allò que s'havia dit durant
el matí. La cridòria era eixordadora. Per això quan
sentim molt soroll, diem: això sembla el mercat de
Calaf!

Sembla el mercat de Calaf, rondalla popular

29
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B, V
Un sabater que havia anat a comprar
carn es va trobar que hi faltaven dues
unces per al pes que havia pagat, i ho va

denunciar al jutge: 
-Ahir vaig comprar carn. Quan vaig arribar a

casa, la vaig pesar i vaig veure que el carnisser
m’havia estafat.

El sabater va demanar que la carn que faltava
per al pes que havia pagat fos de l’esquena del
carnisser. El jutge li va dir que l’acompanyés a la
carnisseria, a veure com feia justícia.

El jutge i el sabater es van presentar a cal car-
nisser, on el magistrat va fer pesar la carn de nou:

exactament, hi faltava una unça i mitja perquè fes
el pes que el sabater havia pagat. I el jutge va
manar que el sabater mateix, d’acord amb el que
exigia, tallés de l’esquena del carnisser l’unça i mitja
de carn que calia per a completar el pes.

-Això sí -va puntualitzar el jutge-; ha de ser
exactament una unça i mitja, ja que exigeixes tanta
exactitud. Pobre de tu que en tallis més o menys,
perquè et faré penjar a la forca més alta.

El sabater, avergonyit, va renunciar a complir la
sentència.

El pes exacte, d’Albert Jané

30

vull jo desitjo
bull s’ha escalfat molt

buit res a dintre
vuit número 
veureamb la vista
beure un líquid

ball ritme de la música
vall entre muntanyes
vola fa servir les ales
bola objecte rodó

31

s'ha portat molt bé beure llet no en vull més
no ve a l'escola vaig veure la senyo hi vull anar
ve amb bicicleta Els vols veure? l'olla bull
no hi cabem ball a l'envelat bola de foc
n'hi cabem quatre un taller de ball Aquest avió no vola
cavem un trosset d'hort la vall d'Aran vola més enlaire

32

La ginesta altra vegada.
La ginesta amb tanta olor!
És la meva enamorada

que ve al temps de la calor.
Per a fer-li una abraçada
he pujat dalt del serrat:

de la primera besada
m’ha deixat tot perfumat.

Joan Maragall

33

A en Quim no li agradava gens la nit. Li
agradava el sol, el color groc del sol.
També li agradaven els fanals i les llan-

ternes i fins i tot els llampecs. La llum i la claror el
feien content; en canvi no li agradava gens la nit.

A en Quim tampoc no li agradaven els interrup-
tors perquè apagaven els llums. Per això en Quim
mai no tancava els interruptors; sempre deixava
encesos el llum del rebedor, el llum del menjador i
els llums de totes les cambres. A les nits d’estiu

mai no sortia al jardí i es quedava sol i avorrit
mentre els seus amics jugaven sobre l'herba; la
nit li feia por.

El pare i la mare apagaven un per un tots els
llums de la casa. Llavors en Quim es ficava al llit i
s'abrigava fins als ulls sota els llençols; però deixa-
va sempre un llum encès.

Encendre la nit, de Ray Bradbury

34

G, J, X, IX, TX, IG

al començament entre vocals després de consonant al final

duen X x nagneéznapmi xaven
panxa

deix alacta ix
baixes

duen IX eixordadora
això
vaixell

35
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abaixar peixateria planxa xerrar queixal peix
panxa coix xarop marxar xarxa gronxar
ximple greix aixeta dibuix punxegut xiclet

36

En Pinxo va dir a en Panxo:
“Vols que et punxi amb un punxó?”
I en Panxo va dir a en Pinxo:
“Punxa’m, però a la panxa no”.

37

bruta bruixa
cor coix
bar baix
cosí coixí

cara caixa
pet peix
bata baixa
aleta aixeta

38

despatx vaig
passeig bateig
dibuix fluix

baix calaix
coix boix
esquitx mig

boig goig
peix greix

39

Per escriure aquest diari, em serveixo de
grans fulles d'algues vermelles i d'una
tinta negra que el nostre veí de baix, el

pop senyor Oktopús, m'ha donat amablement. El
senyor Oktopús és l'escrivent de les profunditats. Té
la seva bossa plena de tinta. Escriu el correu dels
peixos que no saben llegir; és ell qui fa córrer les
petites xafarderies submarines.

Quan hauré acabat el meu diari, ficaré totes les
fulles juntes dins una gran ampolla, la tancaré i la

deixaré marxar! Les onades l'arrossegaran fins a
una platja i, amb una mica de sort, no s'haurà
trencat. I, un dia, un nen l'arreplegarà!

I pensar que alguns humans prenen les balenes
per peixos! Nosaltres som mamífers, exactament
igual que els homes. Tenim la sang calenta. Vaig
néixer fa prop d'un any, i ho vaig fer sortint del
ventre de la mamà. Al cap d'un moment ja sabia
nedar. I pesava nou-cents quilos!

El balenó Artur, de Florence Faucompré

40

H
T’embrutaràs i...       
Una vegada hi havia...    
vindrem i entre tots...     
què hi has guanyat?       
... i se’n va anar.  

... peres o pomes?
Ja ho veus...
ho va endevinar...
...dos o tres llibres.

Quan era a la platja...
...ha fugit.
Ha entrat un ocell...
Va caure a terra.
Hi ha gent que...

...les hem d’alimentar
Em sembla que ja....
Ràpid! No hem de...
Ja ni em coneix.

...com t’ho has fet...
Tu no ets...
...per aquí i tu, per allà.
Jo t’ho explicaré.

41

Un capvespre d'hivern, amb un fred que
pelava, un viatger va arribar a l'hostal
d'un poble de la costa. Va deixar el cavall

a l'estable i va entrar a la sala de l'hostal, que era
plena de gom a gom. S'hauria volgut acostar a la
llar de foc per escalfar-se però tots els llocs eren
ocupats. Aleshores va dir amb veu molt alta:

–Hostaler! Feu que duguin una dotzena d'os-
tres al meu cavall!

–El vostre cavall menja ostres? –va preguntar
l'hostaler estranyat.

–Ja ho veureu: feu-ho tal com us ho dic –va

insistir el viatger.
L'hostaler se'n va anar a complir l'encàrrec i la

majoria dels qui eren a la sala, que havien escoltat
la conversa, el van seguir plens de curiositat, cosa
que va aprofitar el viatger per a instal·lar-se al
millor lloc al costat del foc. Al cap de poc va tornar
l'hostaler:

–El vostre cavall no se les vol pas menjar, les
ostres!

–Ah, no? Doncs porteu, que ja me les menjaré
jo!

El cavall i les ostres, d'Albert Jané

43

humitat
ungla
ordenar
hortalissa

horrorós
raïm
ahir
horari

onada
honorable
historieta
hipopòtam

tothom
totalment
inventar
enyorar

prohibir
coincidir
hàmster
habitació

42



www.alber.cat Solucionari del quadern d’ortografia catalana 3

8

Z,   S,  SS,   C,   Ç
...una caca de gos. Pel mes de març... ...el Barça?
...un gos de caça. ha espatllat el marc. enfonsat una barca...
...temps de caça? ...ve el març. Tinc una barca...

44

balança balances
pinça pinces
raça races

plaça places
llança llances
puça puces

adreça adreces
força forces
peça peces

45

BRAÇ CAÇA CALÇ GLAÇ LLAÇ TRAÇ

abraçada caçar descalç glaçó desenllaç traça
braçalet caçador calçador glaçada enllaç traçut
abraçar calçotets desglaç entrellaçar

46

jersei balances rinoceront princesa
ocell semàfor capses setrill

47

glaç gas
cabàs braç
avenç immens
pastís feliç

comerç univers
pols dolç
arròs veloç
estruç autobús

48

L'estàtua del Rei Feliç estava trista perquè
veia els sofriments del seu poble, i va
demanar ajut a una oreneta; però s'acos-

tava l'hivern, i l'oreneta havia de marxar cap a llocs
on no fes fred...

Però el Rei Feliç la va convèncer, i l'oreneta
anava traient totes les pedres precioses i les peces
d'or que hi havia a l'estàtua i les anava donant als
necessitats. I a mesura que l'oreneta anava fent
els encàrrecs del Rei Feliç, a mesura que anava
ajudant tots els pobres, l'estàtua era cada vegada

menys bonica. Fins que un dia d'hivern l'oreneta es
va adonar que l'estàtua ja no tenia cap pedra pre-
ciosa; aleshores digué adéu al rei i emprengué el
vol cap a altres terres.

Les autoritats es van adonar que el Rei Feliç ja
només era una estàtua de plom, i la van fer fondre.
I, cosa ben estranya, el forn no va poder fondre el
cor de l'estàtua del Rei Feliç: el cor sempre queda-
va sencer.

El Rei Feliç i l'oreneta, rondalla mallorquina de
Nadal

49

L·L
tranquil·lament
col·legi
col·locar
pel·lícula
intel·ligent

Avui el pati del col·legi...
Es passejava tranquil·lament per...
...i hi van col·locar la senyera.
És molt intel·ligent, i a més...
La pel·lícula que van fer..

50

color col·locació equilibri pelada telefonista
col·legi coloraina tranquil·la pelut telegrama
columna escola quilòmetre pel·lícula televisor

esquilar pelicà intel·ligència

52

tranquil·lament
col·locar
pel·lícula
col·legi

intel·ligent

51
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col·locar
col·locar, col·legi

intel·ligent
pel·lícula
col·locar

53

T D,  C G,  P B
presumida presumit
amagades amagat
amiga amic
buida buit

antiga antic
salada salat
cansada cansat
groga groc

tancada tancat
cega cec

54

SIGNIFIQUEN NÚMERO SIGNIFIQUEN GANES DE BEURE
Hi ha set cases... El set em dóna sort. Tenia molta set i molta... Quan tinguis set...
té set dies. ...la frase que fa set. va morir de set a mig... fa venir set

55

...la persiana de color verd.
Hem tingut sort i ...
...cada setmana en rep dues...
Que no saps qui...

Avui fa molt fred.
...que ets sord?
...però no és un verb, sinó...
Vaig sortir tard de casa...
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La pobra Katinka se'n va anar cap al bosc
plorant amargament. La neu ho cobria
tot i aviat va perdre el camí. Tremolant

de fred i de por, vagava pel mig del bosc sense
saber cap on tirar. De sobte, entre els arbres, va
veure com una mena de resplendor molt viva. S'hi
va adreçar i al cap d'una estona va arribar a una
clariana on cremava una gran foguera, al voltant

de la qual hi havia dotze figures immòbils, ben
embolicades en grans mantells.

Katinka s'hi va acostar, tímida, i els va demanar:
–Escolteu, bona gent: estic tremolant de fred.

Que us faria res de deixar-me escalfar una mica a la
vora del vostre foc?

Els dotze mesos, d'Albert Jané
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lleopard salvatge
clima càlid
home calb

cotxe ràpid
líquid amarg
fred intens
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es van asseure / en l’únic banc
de l’estanc / ara estan preocupats
els cavalls fan / plena de fang

M’han dit / és manc
aquell tronc d’arbre /el tron del rei
s’han apuntat / donar sang / de Sant Joan
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