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Ompliu el buit amb una combinació de dos pronoms febles:

1.

La reina volia passar la nit al castell i el majordom va conduir ______________ .

2.

Els nobles volien que el rei es casés i van persuadir __________________.

3.

Comptava que el rei la deixaria embarassada i, efectivament, ________________ va deixar.

4.

Era el desig dels nobles de Montpeller i ella _________________ va satisfer.

5.

El rei Pere era un calavera, però ningú no s'atrevia a retreure __________________.

6. El petit Jaume va caure sota el poder dels enemics i no van poder sostreure ____________ fins que no
fou un jovencell.
7.

La ciutat necessitava un hereu i Maria _____________ va donar un.

8.

Maria tenia uns drets conjugals i Pere ________________ negava.

9.

El rei va ordenar que passessin la ciutat a sang i a foc, i, efectivament, _____________ van passar.

10. En Ferran tenia pànic al riu i al final, ves per on, van ofegar _______________.
11. Va posar-se roba de pastor i a l'escuder va donar ______________ de senyor.
12. Els cavallers de Pomar van desobeir el rei i ell no va perdonar ________________.
13. El rei els va confiscar les terres i va expulsar _______________.
14. El rei podia perdonar-li la vida o llevar _____________.
1. Els dret a la indiferència és la garantia del dret a la diferència. Si __________ neguen, ___________
has de reclamar.
2.

Els transeünts no saben què pensen els altres vianants, ni tampoc ____________ pregunten.

3. No donem cap explicació als altres ni tampoc ___________ exigim cap. Si __________ exigíssim
alguna, violaríem el protocol d'urbanitat.
4.

No mostrem els nostres trets vertaders als altres, sinó que ___________ ocultem.

5.

Quan vols saber l'hora, pots preguntar _____________ educadament a qualsevol.

6. En cada època hi ha un cos prototípic, i la biopolítica -amb un èxit relatiu, tot sigui dit- actua sobre els
cossos reals per conformar ________________.
7.

Abans, a Barcelona hi deambulaven dos looks. Ara _____________ deambulen molts.

8. Barcelona ja és gairebé igual que Tòquio o Bangkok. Només ens queda el tortell, la sardana sublimada,
per diferenciar ______________.
9. La vida és un tortell, i en cada tortell hi ha una fava. Si _________ empasses -qui no n'ha tingut la
temptació?-, no assumeixes les teves responsabilitats.
10. Com que era l'aniversari de la Isabel Pantoja, el Gaietà Renom va comprar un tortell i va regalar
____________ darrere la Boqueria.
11. La Jeannine Mestre també volia un jersei de llana quasi transparent, però la seva mare no
____________ volia comprar de cap de les maneres -on s'és vist!
12. Quan el fantasma de la moda universal s'apoderi de Barcelona, no hi haurà manera d'expulsar _______.
13. Si la sinceritat no és virtuosa, aquesta frase podem considerar ______________?
14. Els periodistes volen confidències espontànies, i els polítics amb xancletes ______________ fan.

