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MAJÚSCULES
En Pere Gat (o gat)

Al terrat de casa meva
passejava sempre un gat,
els ulls grossos com taronges
i els bigotis estirats.

Miau, miau, el gat cantava
miau, miau, dalt del terrat.

No ho creureu: es deia Pere
i parlava el català:
recitava poesies
amb accent de l’Empordà.

Bofill, Puig, Serrat

1

L’Eudald era un home molt distret.
Una onada va arrossegar en Massagran cap al mar.
L’Ebre és el riu més important de Catalunya.
–Veus, Mercè? –em deia l’avi–. Aviat floriran...
La plaça del Diamant és al barri de Gràcia, a Barcelona.
Ahir vaig acabar de llegir Els astronautes del “Mussol”, de Sebastià Sorribas.

2

Un pastor d'Andorra havia rebut una
unça d’or per quatre anys de treball. La va

amagar en un plat de fusta, però un dia que el
rentava al riu Valira el corrent se’l va endur riu
avall.  No vulgueu pas saber el desconsol del pobre
home! Tal fou el seu disgust que va abandonar el
ramat i va baixar a Andorra la Vella on es llogà de
mosso d’un negociant.

Anant de fira en fira s’escaigué que un dia, a la
d'Organyà, li serviren les sopes en un plat de fusta.

Aquell plat era el seu! Reprimint la seva emoció i
després de molt rumiar, va demanar a l’hostalera si
l’hi volia vendre.

–De cap manera! Aquest plat el vaig trobar ren-
tant la roba vora el Segre, i me l’estimo molt.

Insistí novament el pastor i, després de molt
regatejar, l'aconseguí per dues monedes de plata.
Llavors, més content que un gínjol, se’n tornà cap
a Anyós, el seu poble.

La moneda d’or retrobada, llegenda andorrana

3

APÒSTROF
cavall que avall
color que olor
canviar que enviar
continent que un tinent

codi que odi
canari que anar-hi
convent que un vent
complir que omplir

4

el mes d’abril
amanida de tomàquet
un badall de son
el mes de maig

amanida d’escarola
un concert d’acordió
un badall de gana
el mes d’agost

un badall d’avorriment
el mes d’octubre
una amanida d’enciam
un concert de guitarra

5

enmig de les dunes
detallar les malalties
la festa va decaure

darrere d’unes mates
recordat d’apagar el llum
un dolor molt fort

Ets capaç de tallar...
Tinc por de caure.
una mica d’olor de perfum.

6
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...ha de provar el cotxe.
No m’ha costat gaire d’aprovar.
...hem d’aprovar-ho tot ara.
...ganes de provar aquest aparell.

...es va decantar pel rock.

...he de cantar davant tota la família.
No tinc ganes de cantar més...

L’hauràs de collir tu mateix.
És hora de collir maduixes.
...parlen d’acollir una família...

...abans has d’anunciar que hi vas.
El van denunciar com si fos un lladre.
Tinc el goig d’anunciar que...

7

l’abella
l’oliva

l’ullal
la revista
l’entrenador
la suma
l’hora

l’inspector
el segell
l’indi
la visita
l’atleta

l’hipopòtam
l’hospital
l’idioma
l’onada
l’urpa

la nevera
la tombarella
l’autobús
l’hort
la piscina

l’oncle
la norma
la trompeta
la trepitjada

8

al cine
a l’entrada
al corredor
a l’hotel
al pati

pel túnel
per l’ombra
per l’avinguda
per l’autopista
pel passeig

del guia / de la guia
de la carretera
del camí
de l’observatori
de l’equipatge

9

ACCENTS
carpeta
cadira
baldufa

bigoti
pollastre
taxista

10

llet tren 1
oli plàtan 2

autocar cirera 3
mandarina furgoneta 4
endevinalla aspiradora 5

vi nou 1
vaixell pruna 2

maduixa submarí 3
llimonada helicòpter 4

esgarrinxada supositori 5

11

1 síl·laba 2 síl·labes 3 síl·labes 4 síl·labes 5 síl·labes

dos barca galleda helicòpter paracaigudes
os bastó aranya botifarra
cor dofí baldufa
gos
ull

12

Marquem amb negreta la síl.laba tònica (que ha de dur a sota el punt gros en l'exercici).
trac tor co et bar ca vai xell ta xi
vo re ra au to bús au to car pa ra da
he li còp ter bi ci cle ta fu ni cu lar

13

•  • ••  
pardal pati
ocell ritme
antic cova
descalç

• • • • • • • • •
cocodril xivarri vàlvula
espetec alegre pàgina
actitud ginesta música

14
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O,  U
Aquest exercici és útil només en l’àrea del català oriental. En les altres zones lingüístiques totes les
paraules quedaran classificades en la mateixa columna que l’exemple força.

O en síl·laba forta O en síl·laba fluixa

la O sona força aleshores
com en roba vostre

dos, sol cosa

acostar donem                 
la O manos oment advocat

com la U maed o escolteu
cul normalment robar

nosaltres entesos
acontentar consulta

15

dibuixos autobusos comerços lluços
tornavisos llangardaixos pressupostos cursos
pedaços impostos despatxos guixos

16

ABANS ARA DESPRÉS

cantava canto cantaré
m’enfadava m’enfado m’enfadaré

cridava crido cridaré
nedava nedo nedaré

corria corro correré
m’adormia m’adormo m’adormiré
em divertia em diverteixo em divertiré

aplaudia aplaudeixo aplaudiré

17

RESEDSERENAMSENOSREP

viudo amo maco guerxo
mosso moro borratxo fofo
monjo pallasso guenyo minso
gitano flonjo xato

18

La paraula en negreta és la que calia escriure sencera:
coll/collaret oli/oliva fum/fumador
fusta/fusteria genoll/agenollar fons/enfonsar
poll/pollet just/ajustar pistola/pistoler

19

LLOCMULLRUMTROM

immortal mural enllumenat collar
esmorteir muralla lluminària collaret
mortal emmurallat lluminós collada
mortalitat

20
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A,  E
NOMS MASCULINS NOMS FEMENINS

ACABATS el pijama la roba l’herba
EN –A el tramvia la barba la primavera

el planeta Júpiter la paciència la xarxa

ACABATS el garatge el monstre la classe
EN –E l’alcalde l’oncle la llebre

el poble l’aire la mare

Són veritat les afirmacions següents:
•La majoria de noms masculins acaben en E.
•La majoria de noms femenins acaben en A.

21

el lladre el vidre la classe la mare el viatge la llebre
la novel·la la torre el policia l’exemple el mapa l’esponja
el taxista la balança la broma la trampa l’arruga la branca

22

eruev a ser nenet onÍLUCSAM / ÍNEMEF nós
gossa - gos àvia - avi lloca - lloc pala - pal popa - pop
cuinera - cuiner pintora - pintor tomba - tomb colla - coll fila - fil

23

En sentit contrari a les busques del rellotge cal haver escrit:
bruixa, espelma, lluna, aixeta, regle, cadira, lladre, fletxa, sobre o carta, onze.

24

Obren les boques...
...com boges.
...dues vaques que...
Les vagues són...

...i tres places.

...dues plaques amb...

...feien servir forques...
no em queden forces...

...tot de pigues...
La majoria de piques...

25

M,  N,  NY
NY M N NG NC
pany raïm telèfon sang banc

cnicnatàlpmufynob
puny llum tren

26

bombo bombolla
rar escombraries
tomba tombarella
arc embarcació
olla bombolla
bar tombarella, embarcació

oli desembolicar
ram estrambòtic
ombra escombraries
botí estrambòtic

27
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V B P M
obaremirP mbona campana emmurallat

lletra: M combat temporal immòbil      
embenat important emmagatzemar      
emb itu mmediatament

Primera enveja envàs
lletra: N canvi envelat

invisible invasió

MV: 0 MB: 4 MP: 3 MM: 4
NV: 6 NB: 0 NP: 0 NM: 0

28

trompeta
trompeta
trompeta

emmirallar
emmirallar

ampolla
ampolla

29

B,  V
S’escriu B davant L, R Cal consultar  la memòria o el diccionari

s’assembla fàbrica autobús treball
llibre poble àlbum ràbia

brusa impermeable dibuixar treballar
escombra ombra roba sabata

doble

30

blanques branques
blomes bromes

novemble novembre
poble pobre

poble (correcte!)

feble febre
mobles (correcte!)
sembla sembra
obligar (correcte!)
públic (correcte!)

ombla ombra31

DESPRÉS DE N DESPRÉS DE M ALTRES CASOS
ambulant àlbum

S’ESCRIU B embassament disbarat
embut treball
combinar herba

env acrai vall
S’ESCRIU V env recaje vell

inv seóisa verat
malvat

Després de N escrivim V; després de M escrivim B; després de les altres lletres podem escriure
B o V.

32

ARUGESAMRONNENETONARUGESAMRONNENET

Mirant la inventor embolic cavall savi
lletra convidat imbècil trobar treball

d’abans recanvi bombolla saliva sabata
(embrutar)

Mirant obligar llibre
la lletra població obrir

de després potable (embrutar)

33

blau, blava viu, viva sap, saber
rep, rebia nou, nova neu, nevada
tou, tova llop, llobató cap, cabíem

La u es transforma en v; la p,  en b.

34

meu meva
plou plovia

sap saber
viu viva

rep rebia
actiu activa

blau blava35



enganyar pessigolles claveguera de seguida agulla
garrotada protagonista foguera guitarra avinguda
regadora furgoneta hamburguesa joguina segurament

43

germanastre joventut
nas vent
germà jove
astre jovent

gelatina generalitat
gel gener
gelat general
ela ral

44
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LL,  I
lloro, llaç, llibre;  cullera, ulleres, pollastre, forquilla; gall, ull, pinzell36

jersei espardenya cop de puny company xemeneia
raspall titella llança cabell baieta

37

manillar illa
recollir coll
agenollar olla
navalla vall

pintallavis tall
meravellós vell
treballador ball
butlletí llet

trapella pell
ampolla poll

38

A partir de l'exemple, i seguint les agulles del rellotge:
llit, lladre, lloro, llampegar, llenyataire, llenguatge, llampec, llàgrima

39

Si caieu, us embrutareu.
Si no calleu, no sentireu 

El mes de juny...
viu més lluny que jo.

És una casa molt vella...
No veia bé la pissarra.

és molt ballador.
aquest banyador és nou?

L’any que ve...
el gust de l’all...

40

tall llac
genoll lleig

cavall llop
perill llimona

agulla llauna
abella llapis

bullir lliri
brillar llarg

41

G,  J,  X
LA G SONA COM EN GELAT LA G SONA COM EN GAT

gent submergir antigament anguila
fugir llegenda perseguit (gegant)
gent (gegant) assegura aigua

42

Sonen com margarida ortiga perseguir
GAT: vergonyós argu evalctnem guera

Sonen com menjador trepitja tefad ge ginesta
GEL: rajola conju uftn gitiu granger

juliol pitjo nomr geta màgia
targeta

El so com la G de GAT s'escriu amb G davant A, O, U i amb GU davant E, I.
El so com la G de GEL s'escriu amb J davant A, O, U i amb G davant E, I.

45
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col·legi
granja
missatge

naufragi
metge
esbarjo

formatge
platja
diumenge

taronja
dejú
refugi

46

jardiner
agenollar

enveja

germanastres boges
menjaré vegis
menjar ajudar

germà ajuda
joguines netejar

girar fugir

47

H
adhesiu , hipopòtam, herba, hospital, hivern, helicòpter, hort, alcohol, home48

HORT, hortalissa, hortolà, horticultura
el tomàquet...hortalissa una secció d’horticultura Té un hort petit...
L’hortalissa és un aliment... El pare és hortolà...

HONOR, deshonor, honorable, honorífic
Era un premi honorífic... No ha complert... deshonor!
Vaig tenir l’honor de... “Molt honorable”

49

L’hostaler estava que no s’hi veia de con-
tent i a tothom explicava la gran saviesa
del metge Butxaques, perquè amb unes

quantes herbetes havia curat la seva filla.
Vet aquí que es va aturar a l’hostal un criat del

rei, que anava a buscar un metge per veure si podia

treure una espina del coll de la reina; l’espina se li
havia clavat i l’escanyava. L’hostaler, que ho va
saber, li va recomanar el metge Butxaques, que era
el millor que hi havia i l’home més savi del món.

El metge Butxaques, de Joan Amades

50

Z,  S,  SS,  C,  Ç
televisor rosegar sabó càpsula

supositori mús nocaci sol premsa
resum cas neptnema sar persona

des neracilobme senyar singlot

51

zero, l’esmorzar, magatzem, tretze, el zoològic, zebra, un pinzell, pel colze, senzill, dotzena52

SONEN COM LA S DE CAS S A ONEN COM LA SS DE CLASSE
6 camisa 9 gasolina, gasoil 2 segell 8 setrill
1 rosa 11 tres 3ro serra 10 ocell
4 z id5arbe sset 12 cassola

(7) cerves )7(a cervesa 13 calçotets

53

S’ESCRIU AMB S S’ESCRIU AMB Z

A COMENÇAMENT DE PARAULA zero,  zebra,  zooloògic

DESPRÉS DE CONSONANT colze, esmorzar, pinzell
magatzem, senzill

ENTRE VOCALS casament, resum, música
desembre, televisor
divisió, rosegar

El so com la S de CASA s’escriu amb S quan va entre vocals i amb Z a principi de mot o després de
consonant.

54
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desorientar, alzines
onze camises
etzibar, misteriosa
princesa, capriciosa
invisible, paralitzar

dotze, mesos
pagesos, horitzó
dotzena, senzills
presumit, presenciar

55

COM LA C DE C C ASA OM LA C DE CISTELL

aixecar esquena escopeta adreça policia traçut
quadrat quiosc q niptrau ces calçotets llança
bàscula esquerra tocadiscos descalç començar estació

dolçor princesa

56

lliçó
atenció
ocell
abraçada
bicicleta
cançó

concert
desgràcia
forçut
enciam
farmàcia
vençut

notícia
rinoceront
braçalet
societat
confiança
encendre

llençol
especial

58

TENEN Ç TENEN C

DAVANT A, O, U adreça començar
dolçor traçut

calçotets llança

DAVANT E, I pinces princesa
policia estació

FINAL DE PARAULA descalç

Davant A, O, U sempre escrivim Ç.   Davant E, I sempre escrivim C.

57


