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APÒSTROF
a la platja al cistell a l’alcalde a l’oficina
per l’obertura per l’escala pel carrer per l’escletxa
a l’anglès de l’orella a l’heroi del cementiri

5

em vaig adormir dirigir-te
m’omplo et toca
obre‘m acosta‘t
m’avorreixo t’has llegit
divertir-me aplaudir-te

s’afanyen l’he planxat
es banyaven enganxa‘l
dutxar-se dibuixar-lo
s’esquitxi el deixes
fixi‘s observeu-lo

6

t’has acabat les
acaba’t les sopes
quan hagis acabat

no t’hi fiquis
fiqui’s aquí
no fiquis el pastís

el portal obert
porta’l a la
porta’l demà

agafin els abrics
agafi’n un!
agafin l’autobús

7

PUNTUACIÓ

En Joan es va indignar: “Brètols...
Estimada Laura: ja fa...
...de moltes menes: pollancres, salzes...

Amic Gianni Rodari: els meus amics i jo...
...tots els estris necessaris: cordills, tires...

Senyor director: som un grup d’alumnes...
...en veu baixa: “Quin atreviment!”
...no hi havia gran cosa: un parell de monedes...
La senyora Watson va cridar:”Que no t’hi
fiques?”

3

Els víkings eren els navegants més temuts que han existit mai. Les seves naus eren diferents.
Un dia un grill estava cantant dalt d’un terròs. Va passar un lleó i li va clavar una urpada.

Hi havia dues fileres de rems per si el vent no bufava prou. Una horrible serp adornava la proa.
Els estruços tenen un plomatge molt bonic, sobretot a la cua. Les senyores se n’adornaven els barrets.

1

Cal posar una mica d'èmfasi en l'entonació. Cal, sobretot, anotar quina entonació s'ha fet primer, si
la interrogativa o l'exclamativa. Seria molt recomanable gravar-ho i fer servir la cassette a l'hora de
corregir.

2

Oi que no t’agraden
Vaig veure’t
Per què no m’invites
Volia espantar-te
Aparta’t, que no passo.

Anna, ensenya’ns
...sempre s’abriga
Si encara no hi són, espera’ls
Qui pot aguantar-me
...que ha caigut? Aixeca’l!

8

va agradar-te pots aixecar-te ens va explicar compra‘ls
vaig regalar-li acompanya‘ns d’escoltar-me aguanta‘l

9

cap guió

cent setanta

un guió

dos–cents
vuit–cents
trenta–cinc
setanta–quatre

dos guions

vint–i–quatre
sis–cents vuitanta–dos
vint–i–set
tres–cents quaranta–set
nou–cents noranta–nou

tres guions

cinc–cents vint–i–u
10
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ACCENTS
matalàs
música
cafè

micròfon
plàtan
préssec

bolígraf
avió
cérvol

cèntims
últim
camí

colònia
campió

11

• • • • • • • • •

passadís patinet microbi paleta làstima
conductor gairebé dipòsit simpàtic música

anigàpcamótseóterracàlatac
alumrófobavacimenesènopaj

difícil 
Del primer grup se n’accentuen algunes paraules, del segon també algunes i del tercer totes.

12

Acabats en les vocals A, I? no Acabats en qualsevol vocal? sí
Acabats en la consonant S? sí Acabats en qualsevol consonant? no

l’endemà arròs també coixí amagatall
cançó camió autobús al revés oportú
vostè magatzem anorac malament

13

La Lluïsa és...
...es fan amb raïm.
El pingüí és...
...les ruïnes d’Empúries.

La qüestió és...
Tenim l’aigüera...
...és la veïna del pis de dalt.

14

treballés més
...el més ric...
... mes de setembre
...més a poc a poc

...és l’amiga...

...si és veritat...

...es deia Júlia.

...tenia son.

...són de confiança.
Encara no són aquí...

15

Bill Higgins no solament és l'encarregat
del departament, sinó que també és un
fatxenda de pronòstic.Va  vestit sempre a

l'últim crit i amb brillantina als cabells. Tothom el
coneix per míster Maniquí. La seva vanitat és lle-
gendària. A més a més, cal afegir que es considera
el venedor amb més qualitats de tot Anglaterra. 

Bill Higgins es bufa la solapa de l'elegant ameri-
cana perquè no hi quedi ni un polsim quan veu
entrar una monja de la caritat que, mig avergonyi-
da, es dirigeix cap al taulell, com si fos  una de les

poques vegades que és a la ciutat. 
Bill s'hi posa bé, es passa la mà per la clenxa i,

amb el seu to de sempre, que és d'allò més ama-
ble, diu:

–Vaja, germana!, que s'ha perdut per aquí?
Com que ella li fa una mirada d'aquelles que

maten, Higgins arronsa automàticament les espat-
lles.

La dama del perdiguer negre, de Wolfgang Ecke

16

A,  E
Aquest exercici és útil sobretot en l’àrea del català oriental.

Sona A, E Masc./ Fem. Família Cal consultar

funcionari casa pensar (penso) personatge
govern assumpte casar (caso) enamorar
moment pare seguida

noia sense

17
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És molt petit...
...i hem patit...
Encara és petit...
...no ha patit gaire

...un dia molt especial
...la nau espacial
...un menjar especial

Per què has marcat...
li han marcat mitja dotzena...
Anem al mercat...

18

cadira fora sabata dintre
sofà fora barret fora

televisor dintredespertador dintre
paraigua dintre llauna fora

roda fora ampolla dintre

sofà darrere cadira davant
maleta davantcubell tapat darrere
llauna davant paraigua davant

roda darrere os darrere
gat davant sabata darrere

19

REVERSIBLES sac, ram, olla, avi, poll, sorra, animal
REORDENABLES car, cua, amo, fer

20

Tots els relats coincidien que les nits en
què el vent bufava amb una rara sonori-
tat, la lluna era amagada per nuvola-

des fumejants i el mar es cobria d'ombres bellu-
gadisses, eren les que el Monstre del Mar preferia
per aparèixer sobtadament. Així, quan tombava una
d'aquestes nits misterioses, a Horua ningú no hau-
ria gosat de llançar la seva piragua al mar.

Ningú excepte Pararu. Si li calia, en una nit d'a-
quelles no dubtava a aventurar-se mar endins i

pescar més enllà de la línia d'esculls coral·lins. I gai-
rebé sempre, en aquelles ocasions, la seva pesca
era tan abundant que  semblava un miracle. El
rebesavi Omahu, quan li ho explicaven, repetia
sempre:

–Deixeu-lo que faci. Això no és més que un
esquer del Monstre per a fer-lo caure al parany.
Qualsevol dia, Pararu no tornarà més!

El Monstre del Mar, de Carles Macià

21

R,  RR
Si correu tant... Per llaurar... l’arada ...a dalt d’aquell turó
Quan li cureu el mal... ...va fer una errada... ...el torró de xocolata?
Au, va, correu... ...alguna errada d’ortografia ...hi ha un turó.

22

centre recent
marí raïm

gremi règim
taller retall

oreig regió
presó repòs
triple rèptil
tresor rostre

alegrar regalar
padrí ràpid

23

El segon enginyer va dir que ell proposava
un sistema més senzill i més econòmic.
Amb un bon corró, que ell mateix procu-

raria, introduït sota la roca, la podrien desplaçar fins
on convingués.

–I, comptant-ho tot, no costaria pas més de deu
mil rubles. Ja veieu que és un preu ben moderat, a
l'abast de tothom.

Aleshores es va presentar un pagès, assabentat de
la qüestió, i va proposar d'encarregar-se ell de l'o-
peració. No en demanava sinó cent rubles.

Estranyats de la proposta, li van demanar com s'ho
faria.

–És molt senzill. Cavaré un gran forat a terra, a
tocar mateix de la roca, i escamparé la terra per l'es-
planada. Fer caure la roca al sot, serà bufar i fer
ampolles. En acabat anivellaré el terreny.

I així ho van fer. I per recompensar-lo li van
donar, no cent rubles, com havia demanat, sinó dos-
cents.

L'enginy del pagès, d'Albert Jané

24

cafè avió ballarí dejú
taller color patí oportú
infermer cançó càntir madur
serè racó jardí segur
carrer flor cosí cadascú

25
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En una església un sabater ric vetllava el
cos d'un sabater pobre que havia fet
veure que es moria per tal de no haver

de pagar uns diners que devia a l'altre sabater.
Uns lladregots van entrar a l'església per repartir-

se el que havien robat, però no van aconseguir
posar-se d'acord: tots volien la part més grossa. Fins
que després de molts crits i discussions el capità va
resoldre que aquell que més enfonsés el seu pun-
yal en el cos del mort seria qui s'enduria la millor
part.

I vet aquí que quan ja es disposaven a punxar

ben punxat el pobre sabater, aquest, sense deixar
de fer-se el mort, es va alçar lentament.

Valga'm Déu, quin esglai! Els lladregots van que-
dar-se ben garratibats i van tocar el dos en un tres i
no res. I encara corren.

Llavors, el «mort» va quedar-se amb el botí. Va
pagar al sabater ric allò que li devia, i encara n'hi
va quedar per viure bé tota la vida.

El sabater que devia tres quartos, adapt. de M.
Company

27

SBREV NÓS ONSBREV NÓS
LA R ES DIU NO ES DIU LA R ES DIU NO ES DIU

cantar conèixer bar ahir
dormir podrir màrtir paper
ballar vomitar vampir altar
córrer satisfer helicòpter càntir
cobrir omplir autocar bestiar

empènyer

26

B,  V
bena, abella, núvol, bigues, covard, trèvol, treball, gàbia, cavall, cabell, oliva28

I devia dormir molta estona, perquè quan
em vaig desvetllar ja s’havia fet fosc,
però no del tot; feia fresqueta i potser per

això m’havia despertat. Però quan vaig aixecar el
cap em vaig quedar amb un pam de boca oberta;
perquè, saps què vaig veure? Doncs vaig veure un
forat molt gros, en forma de pruna, al mig del cel. I
jo em vaig espantar i vaig pensar: «Té, això és que
la bruixa de la Cala ja t’ha pispat el cistell i després
s’ha escapat per aquest  forat cap a l’altra banda
del cel».

Però no, tu. Quan em vaig aixecar i vaig voler
fugir escuat, em vaig adonar que a sobre l’aigua,
com una moneda de farina, hi havia la lluna. Em
va venir una esgarrifança i llavors em vaig pessigar
la cuixa per si somiava, però no somiava, perquè
vaig fer un ai!, que fins les estrelles van tancar els
ulls.

Quaranta, de Miquel DESCLOT

29

dibuixar --------
ball vall

bena vena
abans --------

botar votar
treballar --------
-------- avi

buit vuit

-------- avorrir-se
beure veure

30

...una vaca al mig de la carretera ...enciam, ceba, tomàquet... Ara canten molt bé.

...la baca del cotxe ...aquella ceba tan rabiüda... ...ve a poc a poc.

...la llet de vaca ...amb la seva mare. quan ve...es troba més bé.

31

Un dia, el Sol i el Vent discutien sobre
quin dels dos tenia més força. Cada un
d’ells es pensava tenir-ne més que l’altre.

Per veure qui dels dos tenia raó, van decidir
provar-ho.

En aquell moment, van veure que passava un
home, que anava amb una manta sobre les espat-
lles. Llavors el Sol va dir:

—Fem la prova amb aquest home que ara
passa. A veure qui dels dos té més força per pren-
dre-li la manta. Comença tu primer.

El Vent es va posar a bufar, i l’home, que porta-

va la manta deixada anar, la va agafar fort per
tapar-se bé. El Vent va bufar més fort, i l’home  es
va embolicar més amb la manta. I, com més
bufava, en comptes de fer-la caure, resultava que
l’home l'agafava més fort. El Vent suava la gota
negra i no sabia com fer-ho, fins que el Sol li va
dir:

—Si ho vols, ara ho provaré jo.
I quan el Sol va començar a escalfar, l’home es

va treure la manta.
El Sol i el Vent, conte popular 

32
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G,  J,  X
penjat, despengi
pengim-penjam
vigilant, jardí
gest, ajudessin
mengen, llegir

jutjat, jutge
gerra, gens
passatgers, pugin
pujava, marges

33

àliga àligues
espiga espigues
corretja corretges
truja truges
ortiga ortigues

franja franges
esponja esponges
berruga berrugues
droga drogues
alforja alforges

34

mig formiga
pas passeig
mai maig

llei lleig
rei safareig
raig paraigua

35

bojos boig
despatxar despatx

rajolí raig
passegem passeig

esquitxos esquitx
lletgíssim lleig

37

reixa seixanta gerro formatge petxina
calaix xocolata genoll pijama dutxa
coixí xiclet taronges

36

–T'ho juro, Pepa. Vaig trobar un cocodril
al contenidor –vaig insistir en veu baixa,
mentre mirava a tots costats com fan a les

pel·lis d'espies.
Els vaig tornar a explicar tota la història i ells no

s'ho acabaven d'empassar, i el que no entenien de
cap manera era que els pares haguessin pactat
una solució, perquè el que vam fer va ser un pacte:
quedar-nos el cocodril a casa fins que es fes més
gran.

–Però d'on deu haver sortit, aquest animal? –va
preguntar en Tòfol posant-se la mà sota la barba
com fan als tebeos d'en Holmes.

–Jo vaig llegir una vegada que hi ha gent que
tira ous i cries de rèptils pel forat del vàter. Aquests
animals van a parar a les clavegueres, on troben
molt de menjar. O algun empleat municipal despis-
tat, i se'l cruspeixen de viu en viu en un tres i no
res –va explicar la saberuda de la Pepa.

Ho diem a la colla, de Jaume Cela

38

H

Vols més sopa o ja en tens prou?
Si aneu allà, us ho explicaran molt bé.

Què vols, taronja o maduixa?
No li agradava, però ho feia veure.

El llum ho il.luminava tot
Era un nen o una nena?

A dins de l’ampolla hi havia un missatge.
Al pati no hi cabia ningú més.
Dóna-li pa i aigua.

Si la terra és humida hi creix molt l’herba.
Em va obrir la porta i em va dir que entrés.

En aquesta paret hi penjarem un quadre.
La corona era d’or i plata.

40

Al final jo no m’he pogut aguantar més, però ella ho ha entès tot i de seguida ens hem mirat totes
dues amb simpatia i hem sortit plegades.

Jo li he dit “Segur que t’han punxat la roda aquells desgraciats. Si haguessis deixat el corxe al
garatge no ho haurien pogut fer”.

39

... ha topat amb un 
ha acabat la feina?

Anirem a la font.

A quina hora hem de...
... faig el que em toca...
... em sembla que...
Hem pensat que potser tu ...

...estar-ne tip, de tu.

... t’ho puc dir!

... tu seràs el rei.
No t’ho creguis!
... i tu te’n menjaràs l’altra.

41
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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 le 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
submergit en la lectura del llibre, només el va
entreveure, i el va saludar com si res. El seu fill,
aleshores, tot sorprès, li va preguntar per què l’ha-
via saludat:

–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

42

Z,  S,  SS,  C,  Ç
Em venc la bicicleta vella. ...és un calc d’allò Un avenc és una cova...
És ... molt bo. Sempre venç. La calç és una substància ...un gran avenç...
...no venc res. Pintarem la casa amb calç ...atrapats en un avenc.

43

DESPRÉS DE VOCAL: tassa, carnisseria, pissarra, disfressa, professor
DESPRÉS DE CONSONANT: descansar, defensar-se, aniversari, persiana, excursió

44

un passeig són disset no pot passar aquella cassola
estic cansat és massa de pressa estic pensant
el dissabte el teu jersei la salsa potser sí
una persona sense fulles una capsa s’assemblen molt
no mossega em pessigava germans bessons el pessebre

45

sirena cistell bicicleta pinces segell
jersei ocell ambulància enciam persiana

46

capaç nas
cabàs pedaç

feliç permís

avenç suspens
feroç gros

pedals descalç

esforç tresors
nus lluç

47

Tot va començar amb l'ull esquerre: va
començar a mirar pel seu compte. És a
dir: mentre jo mirava, posem per cas, la

gent que passava, ell s'entestava a mirar la lluna
en un cove. Però després de l'ull, va ser l'orella de
la dreta que va començar a escoltar el que li venia
de gust, de manera que mentre jo intentava escol-
tar la ràdio l'orella escoltava la piuladissa d'ocells
del jardí. I després de l'orella, la mà dreta, i el peu
esquerre, i la llengua i les dents i el clatell i el melic,

i la mà esquerra i la cama dreta i el peu dret i tota
la resta del cos...

Era un batibull, senyors. Cada part del meu cos
anava a la seva. Una orella escoltava el cant dels
ocells, l'altra una conversa entre dues dones, un
ull mirava el cel i l'altre un forat de claveguera; la
llengua parlava pel seu compte recitant un poema
d'en Verdaguer, mentre una dent s'havia entossu-
dit a mossegar un tros de xocolata... 

L'assemblea del cos, de Joles Sennell 

48

Ribagorça
Llançà
Terrassa

Mollerussa
Puigcerdà
Montsià

Falset
Segrià
Gandesa

49

ocellet, seva, habitació
roses, necessiten
portessin, camisa, feliç

caçat, senglar, alzines
eriçó, començar
funció, dissabte, comença, onze

50
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L·L
instal·lar, síl·laba, novel·la, tranquil·litzar,  il·luminar, col·lecció

He llegit una novel·la... ...però es va tranquil·litzar quan...
Faig col·lecció d’ampolles... ...només té una síl·laba.
Per Nadal volem il·luminar... Es va instal·lar a casa de...

51

aniquilar il·luminació
tranquil·lament jubilat
equilàter facilitar
equilibri domicili

elegir silueta
electricista silenci
seleccionar òliba

col·leccionar síl·laba

javelina instal·lació
novel·lista matalàs

envelat vocabulari
revelar apuntalar

52

col·locar collir
collaret col·lecció
navalla tombarella

novel·lista tranquil·litat
collita il·luminar

col·legi esquella

instal·lar síl·laba
pallasso intel·ligent

pollancre sivella
pel·lícula tovallola

53

T-D,  C-G,  P-B
HA DIT... EN COMPTES DE.. PER CULPA DE...

pessica pessiga pessic
foratades foradades forat

abricar abrigar abric
critis cridis crit

gemecaria gemegaria gemec

HA DIT... EN COMPTES DE.. PER CULPA DE...

llampecava llampegava llampec
buitàvem buidàvem buit

salutes saludes salut
batecava bategava batec

ajutes ajudes ajut

54

BRUTA BRUT BUIDA BUIT VERDA VERD

torta tort salada salat ràpida ràpid
quieta quiet muda mut freda fred
petita petit neboda nebot sorda sord

criada criat
gelada gelat

gruixuda gruixut

55

L'Eudald era un home molt distret. Un
matí que estava més distret que mai, va
agafar el tramvia per anar a treballar.

Plovia, nevava, feia vent i de tant en tant pedre-
gava una mica. Quin temps més dolent! Era pri-
mavera, i ja se sap que a la primavera el temps
està una mica boig.

L'Eudald va mirar el rellotge, però es va adonar
que se l'havia deixat a casa.Va demanar l'hora a
un home que seia al seu costat.

–Són gairebé dos quarts de nou –digué l'home.

–Déu meu, sí que és tard! –exclamà ell, que
havia d'entrar a treballar precisament a dos
quarts de nou.

El tramvia corria ràpidament sobre les rodes. Per
sort, el guiava un tramviaire molt experimentat
que es ficava entremig del trànsit i aconseguia fins
i tot avançar d'altres vehicles. En un cert moment
va fer passar una roda sobre una vorera, amb risc
d'atropellar una velleta.

Al tramvia, de Luigi Malerba

57

SIMPÀTICA SIMPÀTIC AMIGA AMIC LLARGA LLARG

bonica bonic antiga antic amarga amarg
fosca fosc cega cec biòloga biòleg

fantàstica fantàstic groga groc nàufraga nàufrag
rica ric enemiga enemic

poruga poruc
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