
7  Subratlla les paraules planes del text següent.

–Quiets! –cridà–. No em seguiu encara! –I va córrer ràpidament cap a la dreta, separant-se de la pista 

principal. Acabava d’advertir unes petjades que anaven en aquella direcció, allunyant-se de les altres,  

i que corresponien a uns peus petits i sense calçat. Les petjades, tanmateix, no s’endinsaven gaire i 

eren creuades per petjades d’orc, que també provenien de la pista principal, des del davant i des del 

darrere, i que convergien durament per tornar-se a perdre en una confusió. Al punt més allunyat de tot, 

l’Àragorn va ajupir-se i recollí alguna cosa de l’herba, després va córrer cap als seus amics. 

–Efectivament –va dir–, és evident: són petjades de hòbbit. D’en Pippin, em pense. És un xic més 

petit que l’altre. I mireu això! –I mostrà quelcom que relluïa amb el sol. Semblava la fulla acabada 

d’obrir d’un faig, bella i rara enmig d’aquella planura sense arbres.

–El fermall d’una capa èlfica! –van dir a l’uníson en Légolas i en Guimli.

J.R.R. Tolkien (2001) El Senyor dels Anells. Barcelona: Vicens Vives, p. 517. (adaptació)

8  Explica per quin motiu s’accentuen o no s’accentuen les paraules següents.

•  corresponien "  

 

•  hòbbit "  

 

•  ràpidament "  

 

•  L’accent gràfic segueix les regles generals següents:

–  Les paraules agudes, que tenen la síl·laba tònica en l’última, s’accentuen quan acaben en vocal, en vocal + s, en en 
i en in.

–  Les paraules planes, que tenen la síl·laba tònica en la penúltima, s’accentuen quan acaben en consonant, excepte 
vocal + s, en en o en in, i quan acaben en diftong. 

– Les paraules esdrúixoles, que tenen la síl·laba tònica en l’antepenúltima, s’accentuen sempre. 

•  La dièresi té tres funcions principals:

–  Indicar que la u dels grups güe, güi, qüe, qüi sona (freqüent, pingüí).

–  Indicar que la i i la u no formen diftong amb la vocal anterior, quan no es pot usar accent (cafeïna).

–  Indicar que la i entre vocals sona com a vocal i no com a consonant (conduïes).

No usem dièresi:

–  En casos en què podem usar l’accent gràfic (conduíem).

–  En paraules amb prefix acabat en vocal i seguit de i, u (reinserció).

–  En els sufixos -isme, -ista i en les terminacions -us i -um (egoisme, harmònium…).

RECORDA
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•  uníson "  

 

•  fermall "  

 

9  Escriu els accents que falten en aquest text. Com a pista et direm que són vint-i-sis.

El que passa es que el novel·lista sap donar la seua lliço d’historia sense dogmatisme ni 

rutines expositives, sino amb la força de la seua eficacia artistica. Es una lliço, diriem, 

concebuda des de la pedagogia activa, on se’ns donen les peces i les instruccions basiques, 

per tal que el lector model (que es concep com a autenticament adult) componga el mecano 

a la seua manera i en traga les conclusions pertinents. Es per aixo que l’estrategia narrativa 

defuig la linealitat de composicio i amaga amb cura la veu autorial: perque les claus 

interpretatives no venen donades d’un mode explicit sino, mes elegantment, per mitja del 

procediment constructiu, per la distorsio de la temporalitat, del pluriperspectivisme, per la 

confrontacio d’estils i testimoniatge, pel carnaval. L’autor ha escollit una mascara multiple. 

El text no parla: fa senyes. Son els lectors els que li han de donar la paraula. 

Josep Lozano (1980) Crim de Germania. València: Tres i Quatre, p. 69.

10  Escriu la dièresi en les paraules que calga.

•  guitarra  •  l lesques  •  a igua  •  pinguí

•  foguera  •  a iguera  •  terraqui   •  Guadalest

•  equestre  •  guisat   •  seguent  •  aquós

•  guitza  •  paraigues  •  sequela    •   quatre

•  guerra  •  quiosc  •  l lengues  •  l inguíst ica

11  Classifica les paraules anteriors en la taula següent.

Dígraf
Diftong

Amb dièresi Sense dièresi

"  

 

 

 

 

"  

 

 

 

 

"  
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12  Extrau set mots amb dièresi de la sopa de síl·labes i escriu-los al costat de la definició corresponent.

me je su ï ta sa

te os ïs ca ma a

si ge sa ro sa qüí

la u cra ï na fer

l·lo pe be na vi we

llen güe ta ka po nyi

pe se di ü rè tic

te tü ti mi pï ma

•    "  Membre de la companyia de Jesús.

•    " País europeu, capital Kíev.

•    " Que no és bona.

•    " Que porta, conté o segrega aigua.

•    " País europeu conegut com a Confederació Helvètica.

•    "  Peça de metall, canya o fusta, flexible i xicoteta, situada en 
el broquet d’alguns instruments de vent.

•    " Que serveix per a facilitar l’eliminació de líquids.

13  Classifica les paraules del quadre segons la funció de la dièresi.

conduïa - diüresi 
cloïa - cloïssa - raïm 

Raül - envaïa - posseït 
diluït - saïm - cafeïna  

veïna - traduïsc  
traduïa - Lluïsa  

agraïsc - agraïa - Paül
 

Es trenca un diftong.
La i entre vocals sona com a 
vocal i no com a consonant.

"  

 

 

"  

 

 

14  Observa la taula de la pàgina següent i completa els enunciats amb els verbs que serveixen d’exemple. 
Després, escriu les formes verbals que falten en la taula. 

•  Alfons ha   la confiança dels seus amics i ara està sol.

•  En aquell moment, no se sabia qui   el monarca.

•  La meua germana   un vestit nou el dia de l’aniversari.

•  Aquell gàngster assassinà el policia   el soroll del tret amb un coixí. 

•  Aquella actriu   de manera extraordinària els desitjos del director d’escena.

•  El professor d’Anglés vol que   aquest text per a despús-demà.
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Present 
indicatiu

Futur Condicional
Imperfet 
indicatiu

Infinitiu Gerundi Participi

traït

traduïm

esmorteint

lluirà

intuïa

succeiria

15  Flexiona les paraules posant atenció a l’accent i la dièresi.

Masculí singular Femení singular Masculí plural Femení plural

agraït

veïna

herois

geniüdes

16  Corregeix aquestes oracions atenent l’accentuació i la dièresi. En cada enunciat s’indica la quantitat 
d’errades que hi ha.

•  L’altruïsme és contrari a l’egoísme. (2)

"  

•  Marius tenia un problema en la vista i mirava de reull. (2)

"  

•  Si vols fer esport has de menjar moltes proteines, fan muscul. (2)

"  

•  Esta contraïndicat viure aillat si vols ser feliç. (3)

"  

•  El canvi climatic afecta tots els paisos igualment? (2)

"  

17  Relaciona cada paraula amb la norma que segueix l’ús o estalvi de la dièresi.

antiinflamatori  •  •  Estalvi de la dièresi amb un sufix que comença per vocal.

egoisme  •  •  Ús de la dièresi per a indicar que s’ha trencat un diftong.

aigüera  •  •  Estalvi de la dièresi amb un prefix que acaba en vocal.

creïble  •  •  Estalvi de la dièresi en gerundis.

disminuint  •  •  Ús de la dièresi en el grup gu.
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18  Posa els accents i les dièresis que han desaparegut de les oracions que tens a continuació.

•  He deixat el cafe i l’he substituit pel te, la teina espavila igual que la cafeina pero no em fa posar nerviosa.

•  La historia ens ensenya que hi ha herois i traidors.

•  Com que no paga als proveidors, el desposseiren dels bens.

•  El mes passat Said marxa a treballar a Suissa perque al seu pais nomes podia demanar almoina. 

•   Isaies era el posseidor del bitllet guanyador en la loteria i de manera altruista el reparti entre tots  
els seus veins.

•  Sempre agraire que mon pare m’ensenyara a bussejar, es increible com de bonic es el fons mari.

•   Si vols ser bilingue has de tindre espontaneitat, la ingenuitat esta contraindicada amb la fluidesa 
linguistica. 

19  Escriu en aquest text els accents i les dièresis que calen. Posa atenció als casos d’estalvi  
de la dièresi.

A fora, el distant corrent de transit seguia el seu curs, ocasionalment alterat per les sirenes. 

Les parets dels hospitals tenen una caracteristica singular. No son maons o maçoneria, pero, 

a dins, el soroll, el bullici de la ciutat, la realitat, tot desapareix. Son alla, a l’altra banda de la 

porta, pero fa l’efecte que pertanyen a un territori magic i llunya, molt llunya. Tal com passa 

a Milderhurst. El castell m’havia produit aquella mateixa sensacio d’estar fora de lloc: 

m’havia envoltat una aclaparadora sensacio d’aillament tan bon punt havia creuat la porta; 

m’havia semblat que el mon exterior es reduia fins a convertir-se en granets de sorra. Em 

vaig demanar que devien fer les germanes Blythe en aquell castell enorme i fosc, amb que 

havien omplert el dies des que vaig marxar. Em van envair una pila d’imatges, com una 

successio d’instantanies: la Juniper que vagava pels passadissos amb el seu vestit de seda 

atrotinat; la Saffy que apareixia del no-res per guiar-la; la Percy que arrufava les celles al 

costat de la finestra de l’ultim pis, coincidia observant els camps de la mateixa manera que 

el capita d’un vaixell atalaia l’horitzo.

Passada la mitjanit, van apareixer les infermeres, nous rostres es van encarregar de seguir 

produint l’agitacio a la sala dels metges il·luminada; un irreversible far de normalitat, una 

illa en un fortuit mar impossible de travessar, un mar aillat. Vaig intentar dormir utilitzant 

la bossa com a coixi, pero va ser inutil. Al meu costat, la mare semblava molt petita i sola, 

i mes vella del que recordava des de la nostra ultima trobada. No ho vaig poder evitar i 

vaig començar a imaginar-me un futur, escenes esmorteides de la vida sense el papa. Ho 

vaig veure tot molt clar: l’armari buit, els dinars silenciosos, l’absencia de sorolls de 

bricolatge. La casa seria un lloc solitari, ruinos, quiet, poblat d’ecos. 

Kate Morton (2010) Les hores llunyanes. Madrid: Suma de Letras, p. 243. (adaptació)
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