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pels racons
pel passadís
per l’obra
per la clínica

per la universitat
de l’amistat
de l’hivern
de la infantesa

de l’operació
del teatre
al soterrani
a l’habitació

a la fusteria
a la impremta
a l’hotel

2

de l’ovella
de l’alcalde
en la imatge

per a l’insomni
la utilitat
de l’empresa

de l’embut
la imaginació
de l’oreneta

de l’autobús
de la infantesa

3

No t’oblidis d’agafar...
oblidi’s de pagar!
Vull que oblidis...

Apa, espavila’t i vés de pressa...
És un murri i un espavilat.

...l’han espavilat força.

...que posin flors al balcó.
Quan posin la primera teula...
posi’n tres allà.
...un recital de cançons.

Doncs recita’l!
Quin recital més bonic!
Culli’m això, si us plau.
...collim entre vint i trenta 
Nosaltres sempre en collim.

4

Vol veure‘ns. Poseu-me més sopa!
Vol prendre‘m l’estoig. Va rebre‘l l’alcalde.
Imagini‘s això, senyor. Que no pots ajupir-te?
Em costa entendre‘t. Examina‘l ara.

5

PRONOMS QUE ES COMBINEN COMB. 1 COMB. 2 COMB. 3

te+el t’el posis te’l posis ––––––
se+el s’el ha posat se’l ha posat se l’ha posat
te+el posa’t-el posa-t’el posa-te’l

Norma correcta: l’apòstrof va tan a la dreta com es pugui.

6

s’anava enfonsant a poc a poc.
comptant des de la punta...
Com és que canta tan d’hora?
des de terra
una botifarra de debò

l’endemà de bon matí
començà a córrer més de pressa
abans-d’ahir ens vam trobar
Anava empenyent la porta a poc a poc

1

APÒSTROF

Quants te n’ha donat? No me l’ha regalat.
Quan te’l vas acabar? Se m’ha tombat la bicicleta!
I se t’ha abraçat? Se l’endurà a casa.
Se’n van obrir dues. Me n’has tallat un tros?

7

dos mil cent quatre vuit-cents set
cent nou

nou mil cent noranta

cent vint-i-set dos-cents vint-i-vuit
cinc-cents quaranta-vuit cinc-cents vint-i-u

quaranta-tres mil sis-cents trenta-dos
vint-i-quatre mil set-cents

8
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Aquelles són de plàstic.
Ara no sé pas on són.
Tinc una son que...

Si l’autobús va molt ple...
Oi que sí?
...però la Maria, sí.

...perquè té la grip.
Demà te la portaré.
En Pere té més força que...
...ni el te ni el cafè.

14

ACABEN EN VOCAL ACABEN EN -N ACABEN EN -S ACABEN EN ALTRES CONSONANTS

clàxon cèntims ànec néixer
plàtan elàstics fantàstic príncep

rígid límit
bolígraf túnel

càstig hipopòtam

cotxe examen calaixos
bigoti jugaven calces
tribu que callin! anuncis
moto individus
abella

Les respostes que calia marcar eren, per aquest ordre:
No, cap Només alguns Només alguns Sí, tots

9

És l’antepenúltima Sembla la penúltima
aisélgseaibàroremúnaniuqàm

clínica pàgina comèdia ambulància
làmina pel.lícula guàrdia sandàlia

gàbia

11

seloxiúrdse nóSsenalp nóS
geografia escombraries història gràcia
fotografia migdia ciència victòria

espia melodia València memòria
polici tona ícia còpia

bústia

12

Si plou...: condició
Ella va dir que sí que vindria: afirmació

va fer que ísís que era savi
Si treballeu més... Va preguntar si li volia vendre...
com si no n’haguessin vista cap Sembla com si m’haguessin...
demà potser sí. Ja ho crec que sí, que ha de...

13

ACCENTS

àngel
pràctic
cactus
estúpid
territori

hipopòtam
cadàver
telescopi
telefònic
pessigolles

lavabo
pròxim
dipòsit
pol·len
catàleg

10

nou noranta
groc esgrogueït

porta porteria
nom anomenar

suc sucar
por poruc
ros enrossir

senyor senyoreta

nul anul·lar
olor olorar

cuina cuiner

15

O,  U
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FORT: enfortir, fortalesa, fortificació
PLOR: ploramiques, ploraner, plorar,

ploriquejar

TOS: tossir, estossegar
RODA: rodalia, rodamón, rodanxa,

rodar, rodatge

16

O/U en tònica A vegades O/U tòniques Consultar diccionari

jove estona dotzena (dotze) tornar (torno) convidat acompanyat
observatoriforça astronòmic (astrònom) poblet (poble) presumit hostal

lluna costa senyoretes (senyora) escoltat (escolta) observatori
noies

17

funciona funcionava
toquin tocaran

s’aturarà t’aturis
punxada punxes

corren corrien
plogués plou
ajudarà ajudi

descordat corda

sopen sopem
sucat suques

adorm adormit

18

furgoneta
cullereta
rossinyol

funicular
conductor
bufetada

calculadora
botifarra
escopeta

europeu
estovalles
avorrit

correu
torró
esborrador

museu
podrit
noranta

19

Anant de cacera pel bosc, un cavaller
molt ric i opulent es va perdre i separar
dels seus companys. Desorientat i amb

la gana que li cargolava els budells, es va posar
a caminar seguint un corriolet que serpentejava
per entre els pins i les alzines sureres, i va arribar
fins a la cabana d'una pobra dona que vivia al bosc
i que es dedicava a collir herbes remeieres. 

El cavaller, que no s'aguantava dret de fam i de
cansament, va demanar a la vella herbolària que li
preparés alguna cosa de menjar –res, qualsevol

cosa, un conillet a la brasa o unes bones llesques
de pa amb tomàquet i pernil–, però la bona dona
li va contestar que era molt pobra i que només
tenia un rosegó de pa i un gra d'all.

–Doncs m'hauré d'acontentar amb això –va dir,
resignat, el cavaller.

I es va menjar la sopa d'all que li va preparar la
vella, però amb molta sorpresa va trobar que era
la cosa més bona d'aquest món.

La sopa d'all, de Joan Amades

20

VARIEN NOMÉS ELS ACABAMENTS VARIA TAMBÉ LA A/E DE LA SÍL·LABA INICIAL
fsàragelp–ogelp eien–faran

rtajar–nevajar eguis–traient
nsegnem–airajnem eixen–naixeran

calles–callarem
cremis–cremar
xerris–xerrant

21

passaves passes
feu faria
treguis trauré
pensis pensaràs

neixen nascut
planta plantats
treus trauré
rentes rentar

canta cantant
feies faràs

22

A,  E
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Aquest exercici és útil només en l’àrea del català oriental. En les altres zones lingüístiques aquesta
dificultat ortogràfica quasi no hi és.

Tenen un so clar de A/E: mena, mare
Masculins, femenins i plurals: pares, assumpte, antena, parada, pare, feina, avantatges

Són acabaments de verbs: havien, varen, sorprendre, tractaven, tenia, comunicaven, pensava,
s’esforçaven.

Un mot de la família té A/E clares: començar (començo), acabar (acabo), assabentat (sap), examinat
(examen),
demanessin (demana)

No tenen una norma segura: estona, espavilada, vegada, [assabentat], després, decidit, encara

25

La cabra és...
Vols venir al mercat a...
tancada a la cova ha patit molta gana.
El pastor menava el ramat per...
S’ha foradat el cove de...

En un cotxe tan petit hi van cabre
...i el pa no es torra, sinó que es crema.
...tothom manava i no obeïa ningú.
He marcat el llibre...
Viu en una torre senyorial...

23

empestava pesta
empastava pasta
rebien rebre
rabien ràbia

taulada taula
teulada teula
ramat ram
remat rem

pelada pela/pèl
palada pala

24

M,  N,  NY
BNVMVNBM

ambulatori rebombori envelat envestida
ambiciós tambor canvi invitar

cogombre envoltar

Davant de B s’escriu M, i davant de V s’escriu N.

26

bomba convidar intercanvi timbal
canviar bombolla tombarella invent
ambulància tombar enveja embut
embolicar inventar enviar bombeta

27

NN NM MN MM
desconn ularatce mnes commemorar

enn ulocrirge mna immigrant

28

solemne, immens, connectar, immòbil, condemnar, ennuegar, immaculada, innocent, gimnàstica,
himne, commoure.

29

el volien treure amb cordes
Vivia en una cova
es va convertir en un peix
A mi em cau molt bé
els hem ajudat sempre
Quan hem sortit... hem vist...
Quan el vent bufava amb més força

arribava en aquell mateix moment
hem pensat que potser...
Va estirar la canya amb tanta traça que...
Ja li perdono el que em devia.
i em dic “Cosidora”
té alguna relació amb la nau?

30
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La gent del país conta que...
...en comptes de fer tanta gresca.
...es van posar a comptar les monedes.
El conte que més li agradava...

Li agradava escriure contes
en comptes d’anar a comprar
Diu que ja sap comptar fins a mil.
...cantar, ballar, jugar i contar rondalles.

31

voleiar olivera beca ceba
invers vernís vacil·lar cavil·lar

vida àvid envà vena
bata abat avar vara

embut betum teva avet
llevant ventall esverar reserva

obra baró tèrbol brètol
besar saber brotar trobar

tambor tombar conversa conserva
venir nervi volar valor

34

s’està quedant calb
hi ha una taverna
Un núvol fosc

ja és advocat
anat a treballar

El més savi és aquell

el meu mòbil
El cotxe va bolcar

36

una bena
bena als ulls
una vena...

era gairebé buit
Quan tenia vuit anys
un paquet buit.

vaig veure com nevava.
No vull beure res.
no beure coses fredes

L’aigua ja bull.
No puc ni vull venir.
Jo en vull dues...

37

GRUPS BL, BR: pobra, cobria, arbres, blanca
GRUPS MB, NV: embolicades, convidar

FAMíLIES U/V, P/B: saber (sap), viva(viu)
VERBS EN -ava: vagava, cremava

SENSE NORMA SEGURA: bosc, aviat, veure, arribar, voltant, havia, immòbils, bona, vora, vostre,
barba, vara

32

Quan em vaig despertar, ja havia...
Una vegada hi havia una noia...
...li van dir, enfadades...
Tots els mags havien fugit...
...es van dir adéu. S’havia fet tard...

...la Laura havia convidat...

..i em vaig quedar sense...
quan va arribar, es va adonar que havia...
Jo els vaig explicar...
El seu pare havia llegit...

33

VIU AVIÓ VORA ROBA
avui avi prova bar
vi oliva raó boira
ui via volar broma

óbracratovtiuv
ombra
raó
robar

35

B,  V
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agraïm agraeixen
fa faig

decidiu decideix

fugia fuig
llegir llegeix
veus veig

vas vaig40

butaca butxaca Obertura en forma...
plata platja Terreny pla vora el mar.
botí botxí Persona que matava...
rata ratxa Bufada de vent.

pitar pitjar Empènyer una cosa.
meta metxa Allò que serveix per...
nata natja Anca

empatar empatxar Sentir molèsties...

41

figa faig
magí maig
gira raig

gestió estoig
regiment entremig

enigma maneig

42

–Escolteu –els vaig dir amb veu lenta i
cerimoniosa–, m'és ben igual d'on hagi
vingut el cocodril. És aquí i prou. No ho

digueu a ningú, o només als que són de molta
confiança. I als profes res de res, ni una paraula,
almenys per ara, perquè he pensat que el cocodril
ens pot ajudar molt quan hàgim de fer la funció
de teatre el dia de Sant Jordi. Donarem un toc de
realisme a l'obra que serà massa. Aixequeu la mà
dreta i jureu mantenir el secret, d'acord?

Tots tres van alçar la mà i van dir el jurament,
però em va semblar que la Pepa havia creuat els

dits i que en Secall s'havia fet un nus amb la llen-
gua per trencar els efectes del jurament. No en
vaig fer gaire cas, perquè de reüll veia tota la colla
de la Joana xisclant i saltant al seu voltant com
orenetes a la primavera. Ja n'anaven tips. Tenia la
certesa que en poques hores ho sabria tothom.
L'important era que no arribés a les orelles dels pro-
fes, especialment de la senyo.

Ho diem a la colla, de Jaume Cela

43

pitjor
petxina
viatge

petjada
torratxa
fletxa

garatge
missatger
motxilla

platja
imatge
salsitxa

allotjament
peatge

38

ACABEN EN -IG ACABEN EN -TX
bogeria/boig marejat/mareig capritxós/capritx cartutxera/cartutx

desitjós/desig sortejar/sorteig despatxar/despatx esquitxar/esquitx
lletjor/lleig trepitjada/trepig

39

G,  J,  X

H
HUMIT, humitat, humitejar

una taca d’humitat l’aire és molt humit
tinc la roba humida Es va humitejar els dits

ALCOHOL, alcohòlic, alcoholisme
L’alcoholisme...l’abús d’alcohol
begudes alcohòliques s’usa alcohol i cotó fluix

HUMOR, malhumorat, humorista, humorístic
Està malhumorat; Avui no tinc humor Sempre està de bon humor
Van llogar un humorista un poema humorístic

44
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afinar desafinar animar desanimar humà inhumà
habitar deshabitar admissible inadmissible expert inexpert

actiu inactiu armar desarmar ordenat desordenat
agradable desagradable eficaç ineficaç heretar desheretar

agraït desagraït honor deshonor ordre desordre
hàbil inhàbil enterrar desenterrar útil inútil

honrar deshonrar obeir desobeir

45

aire ahir toro hort raig ahir raïm ahir
meló home enviar hiver vora hora tros hort

fira ahir roba hora taló hola mort hort
sola hola sort hort graó hora roca hora

47

Vivia a prop que tots em donin
m’ha vingut una No em negaràs que...
Ah, no! Ja hem solucionat
la mà a la butxaca No l’hem vista
ha quedat no em creieu capaç
Ajuda’m a sortir No hem tocat res!
Ah, doncs jo sí que...

46

Anem a veure si... t’han comprat aquestes...
Tothom s’hi va agafar. aquella veu tan ronca...
s’hi veien més bé. Oi que t’han dit que...
si la pluja dura gaire. paraules tan estranyes!
per veure si ja ... Ja t’han tornat a enganyar!
però s’hi fixa molt. aquest cinturó tan maco

48

Un dia, l'amo de can Jampau va dir al seu
fill que guarnís la mula perquè havien
d'anar a la vila propera, on hi havia un

mercat. El noi així ho va fer i al cap d'una estona
pare i fill van emprendre amb la mula el camí de la
vila. L'home va dir al seu fill que pugés a la mula i
ell es va posar a caminar al seu costat. Al cap de
poca estona van trobar dos homes que venien en
direcció contrària, i el pare va dir al seu fill que es
fixés en el que deien. El fill així ho va fer i va sentir
que l'un deia a l'altre:

–T'hi fixes? Aquest xicot va dalt del cavall i per-
met que el seu pare, pobre home, vagi a peu. Com
hi ha món, els joves d'avui dia! Ni respecte als
pares, no tenen!

–I què hi dius, tu? –va preguntar el pare al seu
fill.

–Que trobo que tenen raó.
–Doncs baixa de la mula que hi pujaré jo.

El bon home i el seu fill, conte popular

49

naixença
assegurança
comparança
bonança

creença
creixença
esperança
venjança

confiança
temença
lloança

50

dos gossos
quins nassos
els autobusos
els matalassos

uns pagesos
molts passadissos
dos mesos
tres nusos

uns nois francesos
deixa’m els tornavisos

51

Z,  S,  SS,  C,  Ç
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En tots els mots, les lletres remarcades sonen com la X de TAXI.
S'ESCRIUEN AMB X S'ESCRIUEN AMB CC S'ESCRIUEN AMB CS
taxista boxa accident redacció sacsejar escacs
clàxon fix direcció injecció prismàtics para-xocs

fixar aproximar construcció
luxe complex

53

puça
casa / caça
mossa
eriçó

sent / cent
brasa / braça
cinc / zinc
tassa

abraçar / abrasar
sella / cella
sec / cec
massa / maça

54

tranquil.litzar
analitzar
envernissar

immobilitzar
utilitzar
entapissar

ridiculitzar
memoritzar
pallissar

suavitzar
hipnotitzar

52

Quant: QUANTITAT
Quan: TEMPS

I quant et paguen...
La tia, quan va ser ...

quan vaig aixecar el cap...
No sé quant pa...
...quan tocaven les .
...quan llegia el diari.
quant me’n dónes?

quan va arribar...
...quan tenia nou anys.
quant temps fa que...

55

abdomen subjecte objecte captaire
dissabte subconjunt optimista capbussar
apte subtítol de sobte cabdill
absurd subterrani adoptar capsa
adaptar submarí obtenir descabdellar
absolut substitut obstacle captiu

56

Si tens fred...
Avui m’he llevat a les set...
Diuen que el color verd...

El refredat m’ha deixat sord.
Hem arribat tard...
Estic de sort: sempre...

58

Vols venir al cine? On seien, si no hi havia lloc?
Fica’l al calaix de baix. Sempre seien a la llotja...
No hi arribo; és massa alt. Aquest seient està ocupat.

s’ha endut el pont Quina pel.lícula fan, avui?
A quina hora es pon, el sol? És una fan apassionada de...
pon un ou cada dia hi ha molt fang.

per treballar-hi d’aprenent
aprenen coses interessants
Ha vingut l’aprenent

57

T-D, C-G, P-B


