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Ompliu el buit amb el pronom o la combinació de pronoms que s’adeqüi al context:

1. Pensava que trobaria la llibreta al seu lloc, però no __________ he trobada.
2. Va portar les carpetes que li havien demanat i va donar__________.
3. Té el meló amagat sota el pont de ferro, i __________ té des d’aquest matí.
4. Tinc un meló amagat. Si no ho dius a ningú, __________ ensenyaré.
5. Si la jaqueta cau del penjador, penja__________ un altre cop.
6. –Has portat les fotocòpies a les alumnes? –Sí, ja __________he portades.
7. Van nomenar-lo cap d’estudis. No __________ haurien nomenat si no hi hagués
insistit tant.
8. Va ensenyar vuit targetes als jugadors, i __________ hauria ensenyat més si
hagués filat prim.
9. Torna'm la guitarra. El Manel va demanar-me-la i no __________vaig poder deixar.

10. Val més que no _________ posi més, aquests pantalons. M'han dut molta mala sort.
11. Va dir-me que el posés al congelador i que no __________ tragués.
12. No han atès les propostes perquè __________ havíeu de donar per escrit.
13. Tot i que tindria molts motius per sentir-me desgraciat, no __________ sento gens.
14. Si has de dir als Garcia que no hi aniràs, digues__________ com més aviat millor.
15. Si t’han agradat tant els carquinyolis que t’han donat, per què no __________ has
demanat més?
16. Encara que no ens autoritzin a instal·lar les parades al passeig, nosaltres
__________ posarem.
17. Si no em demanen explicacions, no penso donar__________ pas.

18. Si et deixen diners per sortir d’aquest mal pas, no triguis gaire a tornar__________.
19. No __________ miris tant, a l’hora de fer els exercicis.
20. Et demanaran xocolata, però no __________ donis fins que no hagin sopat.
21. Encara que ella et demani que no __________ posis la jaqueta, posa __________,
que fa fred.
22. Vaig canviar de feina l'any passat i no __________ penedeixo gens.
23. Traguem els panellets de l’armari i mengem __________ de seguida, que friso.
24. Salomó, si els nens et demanen dues consoles, regala __________ una.
25. A l’estiu no hi ha gaires fulles al passeig, però a la tardor __________ troben moltes.

