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PUNTUACIÓ
Nosaltres, carn.
El Nàstic, per quatre a un.
...i els mariners, un tip de riure.

però la filla, una bruixa.
i a ella, la lectura.

1

–Jo t’asseguro que al mar no s’hi corre
pas més perill que a terra.
–Em permets una pregunta?

–Va, fes-la.
–Quina feina feia el teu pare?
–Era mariner com jo.
–I de què va morir?
–Va naufragar i no se’n va saber mai més res.

–I el teu avi també era mariner?
–Oi tant!
–I de què va morir?
–Va caure per la borda i es va ofegar.
–I el teu besavi?
–L’embarcació es va estavellar contra una roca i

tota la tripulació s’hi va quedar.

2

El lleó, en nom de totes les bèsties, va fer:
–Hauríem de trobar una feina per a
aquest gat desvagat, senyor Adam.

–Jo, pobreta de mi –va dir la Guilla quan va estar
tipa d’olorar–, no puc dir ni que sí ni que no, per-
què no sento res, de tan refredada que estic.

L’elefant cridava:
–És un mal exemple per als nostres fills!
L’abella hi afegia:
–Cal que sigui una bèstia de profit, com nosal-

tres.

3

No, no, ho dic de debò.
Hi havia anat més d’una vegada, ja fa molts anys; els visitava sovint.
Hi havia anat més d’una vegada; ja fa molts anys, els visitava sovint.
Tu, pagès, t’he enxampat! Si ho xerro, te les carregaràs.
–Només em dol... –va dir, però ja no va poder parlar més.
Aleshores, la corda es va partir pel mig. Quina patacada!
–Els tinc atrapats! –cridà, triomfant, l’adroguer.
–Gràcies, amics, per acudir a la meva crida –digué la fada.
–Era magnífic. Era fidel i lleial –va dir, fluixet, el Gran Camarlenc.
Com hem dit abans, ja fa molts anys que, de paisatge, no en pinta cap.
Que jo faig pudor? Mentider, més que mentider! Ahir mateix em vaig banyar!

4

APÒSTROF
Hi pot haver diverses maneres de pronunciar els contactes entre vocals d’aquest poema. La manera
més usual és la següent:

La ginesta altra vegada! feia un sol molt resplendent: he lligat la dolça aimia
La ginesta amb tanta olor! la ginesta es regirava ben estreta en un pom breu.
És la meva enamorada furiosa al sol rient. Quan l’he tinguda lligada
que ve al temps de la calor. Jo la prenc per la cintura: m’he girat de cara al mar...
Per a fer-li una abraçada l’estisora va en renou M’he girat al mar, de cara,
he pujat dalt del serrat: desflorant tanta hermosura que brillava com cristall;
de la primera besada fins que el cor me n’ha dit prou.he aixecat el pom enlaire
m’ha deixat tot perfumat. Amb un vímet que creixia i he arrencat a córrer avall.
Feia un vent que enarborava llagaraM naoJues arov a tneconni

5

la indústria
l’instrument
la utilitat
l’illa

l’invent
la inscripció
l’urpa
l’utensili

l’informe
la norma
la injecció
l’ullal

la intenció
l’ungla
la universitat
l’insecte

6
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EL PAÓ
Quan desplego el rossegall
diu que semblo una princesa
fent la seva entrada al ball.

EL REN
Amb banyes totes brancades
i ben corredors els peus,
fins al dia que se’m mengin
els arrossego els trineus.

EL GALL
Si jo oblidés ma cantera
en arribant el matí
qui sap si el sol tornaria
cap més matinada a eixir.

Josep Carner

7

A prop de l’estufa.
Li agrada l’hípica.
La bombeta de l’intermitent.
Una equivocació de la impremta.
Un record de l’excursió.

L’autor de la historieta.
Fan servir l’urani.
El pilot de l’helicòpter.
Ha sortit de la incubadora.
Trenta-cinc graus a l’ombra.

8

Va veure‘ns
Pentina‘l
Torna‘l

Va moure‘s
Poden confondre‘t
Podrà atrapar-te

Vaig perdre‘m
Volia guanyar-me

9

Algunes de les solucions possibles són les següents:
Guions Números Paraules

0 100.000 cent mil
1 100.043 cent mil quaranta–tres
1 400.000 quatre–cents mil
2 245.000 dos–cents quaranta–cinc mil
3 325.000 tres–cents vint–i–cinc mil
3 320.545 tres–cents vint mil cinc–cents quaranta–cinc
4 526.630 cinc–centes vint–i–sis mil sis–centes trenta
5 728.854 set–cents vint–i–vuit mil vuit–cents cinquanta–quatre
6 829.422 vuit–cents vint–i–nou mil quatre–cents vint–i–dos

10

ACCENTS
A mitja conferència
per mitjà del seu germà
mitja taronja

T’has de prendre
Primer prendré
Li van prendre

Parla molt bé l’anglès
fa uns angles massa cantelluts
Quants angles té un triangle?

Jo corro tant com puc
corro molt de pressa
amb corró o amb brotxa?

Amèrica del Nord
un noi americà
vénen d’Amèrica

11

Hi pot haver diverses maneres de pronunciar aquests mots segons l’àrea geogràfica. La forma més
habitual en el català central és la següent:

llet/set – meu/peu – gest/llest +
peix/greix + meu/neu + fem/rem +
nen/tren + fred/dret + rei/llei +
nen/dent – fred/llet – serp/verb –
gent/cent + pet/net + terç/vers +
gent/vent + pet/fet – tres/res +

gel/pèl + greix/feix + cec/crec –
gel/cel + greix/eix + grec/rec +

12

TENEN UNA O COM LA DE SOL TENEN UNA O COM LA DE DOS
força llavors fort vols sobre gota
home prova com jo raó no

13

COM MÀQUINA COM COMÈDIA

música matrícula llàstima farmàcia bèstia línia
dòmino llàgrima àrbitre síndria colònies

14
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Planes Esdrúixoles

galeria sabateria mania família violència acadèmia
masia picardi tsaa úcia màgia colònia

monarquia energi rga àcies sandàlies indústria

15

què diantre Li va dir que la moto per què plorava De què rius, mare?
que ha anat a Vigili que no vingui Val més que no     què passa?
què dius ara Ara ja sé de què em ve un arbre que tenia

16

disminuït
gratuït
descuit

cuit
produït
construït

vuit
buit
traduït

conduït
divuit

18

si et ve la son
són les dotze

són els més alts

Encara no te n’adones
Doncs té
Algú té hora?

si te’n recordes
Em va prometre que sí
saber si jugaria... que sí.

Encara no sé
Ara ja sé on
se l’ha deixada

17

A,  E
NOMÉS VARIEN ELS ACABAMENTS TAMBÉ VARIA UNA A/E DEL MIG

menges - menjar jèieu - jauré
cansat - canses faràs - feien

sembrar - sembrarem néixer - nascut
para - parava treure - trauria
pesi - pesada

19

marxes marxar
tasta tastat
fem farem

gasto gasteu
jeu jagut

treguis trauràs
restes restar
neva nevat

néixer naixerien
deixes deixaré

20

Nota: aquest exercici és útil només en l’àrea del català oriental.

Tenen un so clar de A/E: paret, ocell, mena
Són acabaments de masculins, femenins i plurals: ales, menudes, petita, ombra, plomes, alarma

Són acabaments de verbs: anaven, havia, observava, veure
Hi ha un mot de la família amb A/E clares: sentir (sento), menaven (meno), tanqueu (tanca),

entrat (entra), espantadissos (espant), prenia (pren),
menjador (menja)

Sense norma segura; cal memoritzar o consultar: jardí, efecte, safareig, atansava, emprengué, despatx

21

Els mots dibuixats són:  destral, pernil, semàfor, dentista, gelat, segell, xemeneia, queixal,
regadora, cremallera, elefant, endoll.

22

pallissa palla
pellissa pell

palet pal
pelet pèl

estrenyem estreny
estranyem estrany

paguessis pago
peguessis pego

planíssim pla
pleníssim ple

23

B,  V
Grups BL, BR: escombrava, desembre, terriblement

Grups MB, NV: canvi
Famílies U/V, P/B: vivien (viu), seva (seu), meva (meu)

Verbs en -AVA: filava, agradava
Sense norma SEGURA: havia, vora, bosc, treballadora, vaca, aviram, viure, bufava, va, violes, vés

24
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m’ho va voler explicar ... jo no vaig entendre res.
hi havia una gran esplanada
havia de /va haver de fer un llarg viatge... va deixar les claus...
la Marta va sortir ... ja havia deixat de ploure
es van posar a caminar
es va ficar la mà... es va adonar que havia perdut...
hi havia un sastre que va anar a cosir
Es van trobar tots... havien anat al mateix cinema.
Tothom va córrer ... on hi havia la cabina
Tu em vas clavar... i jo vaig fer un crit que tothom es va girar.

25

Contenen bell 9 paraules. Hi tenen relació de significat: bellesa, embellir.
Contenen vell 26 paraules. Hi tenen relació de significat: envellir, vellesa.

26

SAVI
vista
avi
vas
via

visca

CARBÓ
abocar
boca

cobrar
racó
roba

AVI
ai

avió
avui
vi

vida

27

Se’m va rebentar una... vaig arribar tard
Diuen que trobar un trèvol...
És un covard.

El cavall... es va quedar immòbil
el van gravar l’estiu passat.
el llavi de baix.

28

L'Esteve jugava a la vora del mar.
Buscava una petxina tan grossa i boni-
ca com la que la seva germana havia

trobat feia dies. Tothom havia alabat a la nena
la bonica troballa, i ell en sentia gelosia; per
això buscava entre la sorra.

Era l'hivern, feia fred, però la mar era calma. La
llum de la tarda allargava les ombres i ho vestia
tot de daurat. L'Esteve furgava i buscava fins que
es va fer molt tard i el sol es va enfonsar darrere

les muntanyes blaves, i van sortir la lluna i les
estrelles de l'hivern, que són moltes i brillants. El
nen ho va veure i va tenir ganes de plorar, perquè
no trobava cap petxina. Ell mai no tenia tanta sort
com la seva germana gran; sempre hauria de ser el
germanet petit de la seva germana. Per això, enca-
ra que ja era tard, no volia tornar al poble i, mal-
grat el fred, buscava la petxina que en algun
indret, entre la sorra, es devia amagar.

L'Esteve i l'estrella, de M. Àngels Gardella

30

embellir el carrer
envellir envoltat de...

fotografies a revelar
Li va revelar un secret.
Es va rebel·lar contra...

La vaca va vedellar.
res més que badallar.

no badallar en públic.

jo no hi cabo
cavo un tros d’hort
Hi cabo jo, també?

29

G,  J,  X
CAIXA TAXI EXAMEN

rebaixes desaparèixer fixar luxós exemple examinar
conèixer eixerit taxista sexe exagerat exèrcit

31

CAIXA EXAMEN TAXI FLETXA ESTRANGER
punxó (*) xiulet (*) oxigen flexible fixar excavadora (**)

rauxa disbauxa exercici relaxar clàxon extrem (**)
xoriço (*) marxar (*) inexistent pròx emi xcursió (**)
torxa (*) orx e)*( ata xposició (**)

(*) Les paraules marcades amb un sol asterisc solen ésser pronunciades per molta gent com la tx de fletxa;
per tant, si han estat escrites a la quarta columna també pot ser considerat com a correcte.

(**) Les paraules marcades amb dos asteriscs són pronunciades per algunes persones amb la x de taxi. Per
tant, serà correcte tant si ha estat escrit a la columna de taxi com a la de estranger.

32
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CANVIEN LES LLETRES FINALS NO CANVIEN LES FINALS

assaig-assajar passeig-passejar despatx-despatxar
raig-rajar desig-desitjar escabetx-escabetxar
mig-mitja lleig-lletja esquitx-esquitxar
boig-boja rebuig-rebutjar cartutx-cartutxera

trepig-trepitjar mareig-marejar

34

Les paraules que cal escriure són les següents (seguint el moviment de les busques del rellotge): penja-
dor, prestatge, gerro, rellotge, aixeta, raig/rajar, peix, taronja, maduixes, mongetes, calaix, caixa/caixó

35

H
HARMONIA harmoniós, harmònium

sabia tocar l’harmònium una veu tan harmoniosa
en pau i harmonia plena d’harmonia

PROHIBIR prohibició, prohibitiu
un preu prohibitiu la prohibició d’encendre foc
Li van prohibir que... va prohibir l’ensenyament...

HEROI heroïna, heroic, heroisme
L’heroïna de la novel.la La seva actitud heroica
pel seu heroisme Sant Jordi era un heroi En un acte heroic

36

Vés a buscar...
Ah, ja sé com...
ha trobat...

va començar a...

es va limitar a...
Que s’ha perdut?
Ah, múrria...

em vaig mullar com
em vaig posar a plorar
hem d’anar a fira.
hi hem de fer alguna...

em va costar una fortuna.
quan hem començat

37

MIG SIS SET CENT SANG AIGUA

hemisferi hexàedre heptàgon hectòmetre hemorràgia hidroavió
hemicicle hexàgon heptasíl.lab hectolitre hemoglobina hidroelèctric

heptàedre hectàrea hidrofòbia
hidràulic

38

ÚLTIMA LLETRA: G ÚLTIMA LLETRA: X

assaig passeig despatx
raig desig escabetx}
mig lleig esquitx

boig rebuig cartutx
trepig mareig

33

hort, hora, hort, hivern39

m’hi podré estar
que et riguis de mi.
no m’hi veig de cap ull.

Demà mateix m’hi posaré.
me les vols regalar a mi?
A mi no m’agradaria
i m’hi va lligar.

Ui, n’hi ha de moltes...
me n’hi vaig
poc ni gaire
n’hi donarem unes altres
ni una espiga de blat

ni un de viu40

Pararu va remar desesperadament. En ser
prop de la platja, els seus crits van desper-
tar tot el poblat. Tothom va córrer cap a

la platja a temps just de veure com Pararu saltava a
la sorra i  s'hi deixava caure, plorant com una criatu-
ra i gemegant:
–El Monstre del Mar, el Monstre del Mar! L'he vist!
Allí, allí...
I assenyalava cap al mar. Llavors tothom el va envol-
tar, dient-li:
–Ho veus?  I tu deies que no existia! Incrèdul, més
que incrèdul!

El tinent Murphy va baixar al submarí per l'escaleta
metàl·lica.

–Alguna novetat? –li va preguntar el comandant.
–No. Només que, en sortir a l'exterior, hem vist un

pescador indígena que s'ha posat a xisclar i que ha
fugit com si l'empaités el dimoni.

–Pobre home! –va comentar el comandant–. Vés a
saber per quina mena de bèstia estranya ens deu
haver pres!

El Monstre del Mar, de Carles Macià

41
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Z, S, SS, C, Ç
tu penses no pensis si pensessis que pensi!
tu caces no cacis si cacessis que caci!

tu avances no avancis si avancessis que avanci!
tu descanses no descansis si descansessis que descansi!
tu comences no comencis si comencessis que comenci!
tu fracasses no fracassis si fracassessis que fracassi!

42

esgarrifança temença semblança dansa pansa, pensa
confiança venjança creença defensa descansa
naixença balança matança nansa recompensa

43

gos gosset gossàs gossos
braç bracet braçàs braços
tros trosset trossàs trossos
plaça placeta plaçassa places
vas vaset vasàs vasos

nas nasset nassàs nassos
llaç llacet llaçàs llaços
pis piset pisàs pisos
pastís pastisset pastissàs pastissos

44

horroritzar realitzar esllavissar apallissar avisar precisar
immortalitzar idealitzar envernissar arrissar revisar requisar
modernitzar especialitzar

45

traça
rosa/rossa
massa/maça
presa/pressa

xoriço
signe/cigne
saxó/sacsó
cassola

cel/zel
rasa/raça

46

Hi ha una bassa
com una bassa d’oli
En què es basa...

La primera sessió
farem una sessió
aquella cessió

una  cella més amunt
li posi la sella
un tall a la cella

47

annex acció flexió fixés secció secs taxa boxa
annexió accés ficció fixa sexe taxi tacs bocs

48

L·L
L’astròleg era molt intel·ligent
els cavallers més il·lustres
Escrivia contes, novel·les...
El cel es va il·luminar
les pel·lícules d’espies

per l’escaleta metàl·lica
em vaig instal·lar al menjador
un del satèl·lits del planeta Júpiter
era clara i tranquil·la
amb el nom de libèl·lules

49

colador
col·laborar
collaret

col·lecció
collita
colònia

coloraina
columna
col·lectiu

col·locar
collada
col·legi

50

SIGNIFICARIA EL CONTRARI NO SIGNIFICARIA RES

il·lícit / lícit il·legítim / legítim il·limitat / limitat il·luminat il·lustració
il·lògic / lògic il·legal / legal il·lusió il·lustre

51
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Una vegada van fer una pel·lícula en què
intervenia un gos. El gos es va fer molt
popular entre la gent de l’estudi, anava i

venia, però a mi se’m va acabar la tranquil·litat:
fugia pels racons, espaordit i temerós de topar-me’l.
Haig de reconèixer que aquell gos era un actor
excel·lent i, a més a més, molt intel·ligent.

Quan acabà la filmació el productor va pagar una
pila de bitllets a l’amo del gos, perquè es veu que
als animals que contracten els paguen com als artis-

tes. A mi, la veritat, no em falta de res, però vaig
sentir una mica de gelosia.

Per això, quan, en certa ocasió, van necessitar un
gat per a una pel·lícula, el porter va proposar que
fos jo qui hi sortís. Quina il·lusió! Però quan vaig
sentir que el productor s'hi avenia dient que aquella
vegada no caldria pagar res, em vaig revoltar. Què
s'havien cregut?

El gat dels estudis, de Josep Vallverdú (adaptació)

54

T-D, C-G, P-B
ric rica noruec noruega

enemic enemiga públic pública
fresc fresca nàufrag nàufraga
únic única tràgic tràgica

amarg amarga feréstec feréstega
porc porca manyac manyaga

poruc poruga magnífic magnífica
feixuc feixuga llarg llarga

atòmic atòmica gràfic gràfica
químic química opac opaca

55

cèlebre
cèl·lula
excel·lent

elecció
equivalent
pàl·lid

palestí
paràlisi
paral·lel

solució
sol·licitar

53

candela aquarel·la fila clorofil·la
quiniela novel·la argila goril·la
esquela mortadel·la lila pupil·la

tela parcel·la anguila til·la
gasela ombrel·la pila

La penúltima paraula de la segona columna pot ser vila (població) o vil·la (casa amb jardí).

52

absorbent adoptar subjectar capvespre
dissabte observar subdividir capturar
adaptar opció subministrar encapçalar
absoldre de sobte subjuntiu cabdell de llana
aptitud obsequi subsistència capdavall
absolutament objectiu subratllar escapçar

57

No corris tant. Al cap de tres intents
Era tan despistat un vermell intens
de tant paper un treball tan intens

la font del Salze. És molt valent
em fonc de calor. què valen, aquests...
El fong és un... continuen valent el mateix
una font en un racó
La neu ja es fon

58

És tan alt com: adjectiu No mengis tant: verb
Fa tant temps: nom Quin local tan fred!: adjectiu

No perdis tant temps els va créixer tant amb tan poca roba
Eren tan antipàtiques no era tan difícil Va patir tant
un rei tan poderós pesaven tant
eren tan grosses havia estat tant temps adormida

56


