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CLAU
1.
E oberta /ε/: arrel, candela, reblert, espelma, cobert, terra, ferro, gerro, serra.
E tancada /e/: mateix, peix, llenya.
Fixeu-vos que en els casos de /ε/, aquesta vocal va seguida de l o r + cons.
2.
E oberta /ε/: premi, tebi, col·legi, silenci, incendi, conveni, obsequi, misteri, nervi,
tenis.
E tancada /e/: cirerer, celebra, gener, festa, neu.
Fixeu-vos que en els casos de /ε/, aquesta vocal va seguida de la vocal i o de síl·laba
que porte i.

3.
estrany, atendre, estirar, sencer, encendre, eixam, eixir, eriçó, elefant, entendre,
estranger, excursió, escala, encàrrec, calendari, encisam, embenar, estoreta, embalar,
embastar, encantat, empalmar, espàrrec, anxova, espill, astorar, aram, enveja, enviar,
excusa, astúcia, enraonar, aixeta, ambició, esparadrap, estendre, alé, eixamplar,
escaldar, estovar, aixada, entropessar, establir, antena, element, espolsar.

4.
afaitar, ambaixada, assemblea, avantatge, avaluar, avaria, efeminat, emparar, enyorar,
temptejar, picaporta, hostaleria, sanefa, revenja, ebenista, rancor, arravatar, vernís,
javelina, meravella, monestir, ràfega, resplendor, sergent, resplendir, setí, davantal,
assassí, gelea, Sardenya.

5.
JAUME: Netejant el depòsit (dipòsit) m'he fet mal al genoll.
EMPAR: Però, a qui se li ocorre netejar el depòsit (dipòsit) en ple mes de
gener amb el fred que fa!
JAUME: Mira, deixa'm tranquil, que ja tinc prou amb el mal, i encara
volia anar a tapar la piscina.
EMPAR: Passa al menjador que estic fregant ací.
JAUME: I si avises el metge? És que estic una miqueta nerviós.
EMPAR: Que poc d’esperit que tens! De no res t'espantes.
JAUME: Dona, no digues això! Que el dia que em feia mal la geniva ja
veus què va passar!
EMPAR: Però allò era diferent. Portaves més de seixanta dies queixant-te
de la geniva i del queixal.
JAUME: Sí, però tu tampoc no volies avisar el metge.
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EMPAR: Com que estic tan escarmentada!
JAUME: No sé per què!
EMPAR: Perquè no passa setmana que no tingues alguna malaltia! Cinc
de cada sis vegades resulten ser romanços de malfaener.

6.
1. La Caterina ha portat els ànecs al mercat.
2. El monestir de Poblet és una meravella.
3. L'assassí es va refugiar a l'ambaixada.
4. Ningú no ha avaluat les conseqüències de l'avaria
5. L'assemblea no va valorar el treball de la comissió.
6. Li té rancor perquè li va arrabassar la plaça de director.
7. Només hi han de posar vernís per davant.
8. Amb la destral va fer estelles per encendre el foc.
9. Tots enyorem els seus consells.
7.
1. L'ambaixador del Perú encara no ha arribat.
2. L'assassinat del primer ministre va commoure el país
3. Cal fer una avaluació dels resultats.
4. El davanter centre va marcar dos gols.
5. El teu germà és rancorós?
6. El fuster envernissarà l'armari.
7. Quants treballadors té aquesta empresa?
8. Quin dia tan meravellós!
9. L'enyorança del seu país el mortifica
10. Una pedra m'ha estellat el parabrisa del cotxe.

8.
/o/: copa, coma, sopa, gota, broma, onda, mona, boca, ronda, bota, calor, foca, curiosa,
furiosa, aviador, persona
/c/: oca, monja, gol, toca, cosa, esposa, sol, esponja
9.
Accent agut (´): estómac, tauró, córrer, porró, fórmula, carbó, tómbola, perillós
Accent greu (`): allò, pròxim, però, repòs, arròs, dipòsit, això, espòs, còpia, dòmino (o:
dominó), història, rebò
10.
1. En Joan estudia a Hongria i sempre s'emporta embotits i sobretot botifarres
per suportar millor l'enyorament i combatre l'avorriment.
2. Josep es va enfilar al tamboret per agafar una mica de torró, però la seua
germana el va descobrir i li va donar una bufetada.
3. Vam anar a la muntanya i vam veure un mussol, un rossinyol i un conill.
Tothom volia banyar-se al riu, però la tramuntana que feia ens ho va impedir.
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4. Tot el que s'ha dit no és res més que un muntatge per tal de sufocar les
protestes que ha provocat el suborn d'aquell ministre romanés. Per a mi això
no té cap mena de fonament.
5. Abans de complir l'obligació que li havien imposat, va fer un profund sospir.
6. Els drets de l'home declaren que ningú no pot sofrir turments.
7. A la botiga hi havia una caixa de tomaques que s'estaven podrint i ningú no es
molestava a traure-les.
8. Xe, no ets molt polit, fes el favor de fer servir la cullera!
9. El segon capítol de la novel·la començava així: "Un so estrany arribà a les
orelles d'Anna que es posà les mans a les butxaques..."
11.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Van cobrir el terra amb una gran estora.
També van detenir un germà de l'assassí acusat d'encobriment.
Per què fas tants badalls? Que t'avorreixes?
Aquell home porta reflectits a la cara molts anys de sofriments.
Per tal que puga servir de suport, caldrà polir una mica aquesta fusta.
M'agradava molt muntar a cavall, però des que vaig caure no hi he tornat.
Mengeu més pastes! Xe, no feu compliments.
Aquell savi sempre havia sospirat per fer un descobriment així.
Una sola idea el turmentava: com recobrir les parets per a poder traure
aquelles taques.

12.
1. Avisa el polimentador que vull polir els mobles.
2. Si voleu polsar l'opinió pública haureu de fer una enquesta.
3. Demà anirem de berenar a la muntanya.
4. Els meus amics m'han regalat una ploma estilogràfica.
5. Porta una polsera i unes arracades d'or, però l'anell és de bijuteria.
6. Has parat taula i no hi has posat els coberts.
7. En sentir tocar a foc, van acudir tots a la plaça.
8. La policia situa l’ocurrència dels fets a les 20 h.
9. Lleva't el cobertor del llit o passaràs calor, que ja som al juliol.
10. Sempre discorria la manera de treballar el mínim possible.
13.
1. En el restaurant nou han posat un rètol lluminós que fa goig.
2. Aquestes botifarres són prou coentes.
3. A les festes d'enguany vindrà el mateix coeter de l'any passat.
4. No sé com titular el llibre que he escrit; ja li he canviat tres voltes el títol.
5. Els americans han enviat un coet a la lluna
6. Sempre porta una roba molt coenta.
7. Com pots escriure amb un retolador tan vell?
8. Ja t'has llegit el capítol que et vaig dir.
9. Demà he d'anar al consolat de Grècia.
10. La ciutat assetjada va capitular sense condicions.
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14.
1. Hauràs d'obrir la porta perquè ací dins fa molta olor.
2. Si no vols ofegar-te, posa't el flotador.
3. Amb llet de cabra i una figa verda es fa una quallada excel·lent.
4. Els pollastres rostits han d'estar ben daurats.
5. Per causa de la infecció vaig haver d'estar en quarantena.
6. Fa una calor que ofega.
7. Olora bé el peix, no siga cosa que estiga pudent.
8. Abans d'anar-me'n hauré de netejar els daurats de les portes.
9. S'ha perdut l'obridor i no podem destapar la botella.
10. Ha nevat una miqueta, però la neu no ha arribat a quallar.
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