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1. 
Exclamacions: ah!, oh! 
Temps: ahir, d'hora 
Verbs: haver, adherir, hissar, prohibir 
Noms: hivern, humitat, herba, ham, harmonia 

2. 

          Es van adherir a la campanya en favor de la pau. 
 
  Comença a bufar el ventet, ja podem hissar les veles. 
 
  I val deu mil pessetes? Oh!, que car que és! 
 
  Aquest hivern no hem tingut neu. 
 
  No li has escrit? Ah!, heus ací per què està enfadat. 

 

3.  
 
a / ha / ah 
 
Ah! Encara no ha eixit a l'escenari? 
Vés a buscar el cotxe a la vesprada. 
No ha vingut? Ah!, em pensava que ja hi era. 
No hi ha ningú a la cua. 
 
hem / em 
 
No hem vingut perquè hem tingut feina. 
Hem de sortir d'hora perquè em sembla que és lluny. 
No em vingues amb històries. Hem de fer-ho i prou. 
Em fa l'efecte que hem corregut massa. 
 
ho / oh / o 
 
Oh! qui ho havia de dir. 
Serà al matí o al vespre. No ho sé ben bé. 
Oh!, però, com ho saps tu, si no ho hem dit a ningú? 
O ho diu ara, o ja no ho dirà mai. 
 
hi / i 
 
I tant que hi anirem! 
Si vols t'hi acompanye i ho veuràs. 
Hi vaig posar un gerro amb aigua i flors. 
No hi sent gaire bé. I tu, com hi sents? 
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he / eh / e 
 
He posat la e majúscula. 
Eh!, que t'emportes això que he comprat. 
No he sabut mai si a "estiu" es pot canviar la e per una i. 
Eh que us ha agradat, el que us he dit? 

4. 
1. M'han dit que quan jo he sortit, tu has arribat i ella t'ha rebut 
 
2. La mare ha anat a comprar a ca l'adroguer i encara no ha tornat 
 
3. Em pense que hem actuat d'una manera hàbil adherint-nos al manifest. 
 
4. Heu sortit molt d'hora de l'hotel. Quan heu arribat a l'hospital? 
 
5. Ja han arrencat l'heura de les parets de l'ermita. 
 
6. No sé què hi haurà demà per dinar, però sí que sé què hi ha avui. 
 
7. Tothom estava malhumorat per la prohibició. 
 
8. T'agrada o no t'agrada? Digues-m'ho. 
 
9. La meua àvia m'havia contat moltes històries antigues i rondalles populars. 
 
10. L'herba creixia a l'hort d'una manera exuberant. 

 
 
5. 

1. Hem arribat amb el mateix vehicle. 
 
2. Ha sofert una hemorràgia important. 
 
3. Era un bohemi i es vengué la hisenda que havia heretat. 
 
4. L'heura s'havia adherit a la paret de la mansió. 
 
5. Hem exhaurit tot els llibres de Pedrolo. 
 
6. Tenien por de fer tard a l'examen i per això hi han arribat tan d'hora. 
 
7. L'orquestra filharmònica interpreta una obra que té un solo d'harmònium. 
 
8. La subhasta no marxa bé; per això estic malhumorat. 
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9. Hem dibuixat un pentàgon i un hexàgon, però ens havia demanat un heptàgon. 
 
10. En una resta s'ha de considerar tant el minuend com el subtrahend. 
 
11. Van cantar l'himne després d'hissar la bandera. 
 
12. M'han prohibit que bega orxata. 
 
13. Li van donar l'enhorabona per haver conhortat aquells pobres orfes. 
 
14. Cal promoure un creixement harmònic de la humanitat. 
 
15. Els grups que duen una vida transhumant tenen greus problemes d'higiene. 
 
16. Eren culpables d'aquella horrorosa hecatombe de l'estadi i foren condemnats per 

un delicte d'homicidi. 
 
   17. El van operar d'una hèrnia però no li van poder millorar l'artritis. 
 

EL GUIONET 

6. 
 
En els numerals, el guionet s'usa entre les desenes i les unitats (i en el cas dels "vints", 
separant la conjunció i: vint-i-sis) i entre les unitats de centena i les centenes: dos-cents 
cinquanta-set. Fora d'aquests dos casos, no l'usem en cap més. 
 
 
«La fortificació militar fou alçada sobre l'arrasament del barri de Ribera, que implicà 
la destrucció dels seixanta-un carrers i mil dues-centes seixanta-dues cases habitades 
per més de sis mil persones. Dirigí la construcció el general Weerboom i les obres 
s'iniciaren el mil set-cents quinze» 
 

 J. Pla, Primera volada (OC III) 
 
 
«Aquesta vegada la dotació pressupostària assignada és superior a la del mil nou-cents 
vuitanta-dos, però del tot deficient: vuitanta-cinc mil milions de pessetes. N'hi haurà 
més als pressupostos de l'any vinent? 
 
El govern de Madrid ha compromés quaranta mil milions per a la construcció de les 
infrastructures hidràuliques necessàries a fi d'evitar properes inundacions. D'aquests 
quaranta mil, vint-i-un mil corresponen a la conca del Xúquer i dènou mil per al Segura. 
Els vint-i-un mil milions serviran per a la construcció de les preses de Bellús, Tous i 
Escalona.» 
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