
SOLUCIONS EXERCICIS DE MORFOSINTAXI 

ORACIÓ SIMPLE I ORACIÓ COMPOSTA 

Ex. 4. pàg. 152 

Resposta orientativa, hi poden haver altres opcions. 

1. i 

2. o 

3. o bé 

4. ara, ara 

5. o, o // ni, ni 

6. tot i això, però, això no obstant 

7. però, tanmateix 

8. tot i això, malgrat tot, tanmateix 

9. per tant, en conseqüència 

10. doncs 

11. és a dir, o sigui 

Ex. 5. pàg. 153 

1. si no 

2. si no 

3. si no 

4. sinó 

5. sinó 

6. si no 

7. sinó 

8. si no 

Ex. 6. pàg. 153 

1. si no 

2. si no 

3. si no 

4. si no 

Ex. 7. pàg. 154 

1. sinó 

2. si no 

3. sinó 

4. si no 

5. sinó 

6. si no 

7. sinó 

8. si no 



9. si no 

Doncs/perquè 

Ex. 8. pàg. 154 

1. perquè 

2. perquè 

3. doncs 

4. doncs 

5. perquè 

6. perquè 

7. perquè 

8. perquè 

Ex. 9. pàg. 154 Hi poden haver més opcions. 

1. Volia sortir a sopar, però ningú  no en tenia ganes 

2. No vull que em truquis més, sinó que m’oblidis. 

3. Aquesta taula l’has empastifat tu; doncs l’hauràs de netejar tu. 

4. No llegia pas gaire, això no obstant tenia una cultura prou acceptable. 

5. Havia perdut l’esperança, tot i això encara lluitava. 

6. Aquest any anirem a la platja o anirem al Pirineu? 

7. Enllestiré aquestes trucades i me n’aniré cap a casa. 

8. Tens diners o no en tens? 

EXERCICIS DE PUNTUACIÓ 

1. Travessaren estances, sales i salons luxosos, i van sortir per la part oposada. Sí, sí, era 

ben cert. La part de fora era la barraca, petita, miserable i plena de forats pertot arreu. 

Hi donaren tota la volta –qüestió de quatre passes- i tornaren a entrar per la part 

davantera, ficant-se novament al palau meravellós. 

2. Des de la porta de la barraca (l’exterior continuava essent una barraca), mentre 

s’acomiadava, en Jordà va girar-se i digué: 

-Suposo que això deu ésser un secret dels grossos i que val més que m’ho calli, oi? 

-No, home, no! Ho pots explicar a tothom amb tota confiança, perquè ningú no et 

creurà. 

3. La tia Magdalena, Lena per als íntims, és una mica pesada i amb els anys la tendència 

se li ha accentuat fins a donar-li entrada a la categoria de llauna solemne. És 

monotemàtica, monocorde, reiterativa, obsessa de si mateixa i contadora constant de 

tot el que li passa “només a ell”. Li agrada molt de parlar i no gens d’excolar –fins al 

punt que tothom la defuig- però ella no deixa anar fàcilment la seva presa. 

4. La derrota dels catalans va permetre que Felip V imposés la seva autoritat. Va fer 

executar els màxims dirigents de la resistència armada i en va empresonar molts 



d’altres. Un bon exemple d’aquesta repressió fou l’execució del general català Josep 

Moragues: li van tallar el cap i el van ficar dins d’una gàbia. El van mantenir exposat 

públicament durant dotze anys. Felip V també va abolir les lleis catalanes, les Corts, la 

Generalitat i les va reemplaçar per noves lleis i institucions d’origen francès i castellà, 

que van quedar recollides en el decret de Nova Planta. 

 

 

 

 

 

 

 


