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La o/u àtones
Exercici 1
o/u
Mentre llegia l’últim capít....l de la novel·la, el Pau t....ssia molt.
Aleshores va sentir el cant d’un r....ssinyol però, quan
escrup....losament i sense fer soroll per no espantar-lo va obrir la
finestra, el nadó dels veïns es va posar a plorar.
Si p....gués li donaria una b....fetada va pensar.
L’ocell devia fugir a la m....ntanya perquè no va aconseguir veure’l i ell
es va enfadar encara més amb els veïns.
Quin t....rment!
Però va tornar a obrir el llibre per acabar de llegir-lo. Després, va
s....spirar i se’n va anar al Lice.... per no av....rrir-se, però abans va
menjar una mica de b....tifarra i d’emb....tit. Mentre feia cua a la
taquilla, va sentir una dona vella i tota enc....rbada amb un abric molt
j....venil que no tenia entrades per a l’òpera i volia s....b....rnar el
porter.
És una vergonya que després d’una hora de fer cua no p....guem
entrar! deia tota s....f....cada.
En un rèt....l hi deia que les entrades estaven esg....tades, però ell
tenia entrada reservada per a l’estrena m....ndial d’aquella òpera des
de feia mesos. Mentre al rellotge de pènd....l del vestíb....l tocaven les
deu, va decidir que no s....p....rtava la gent amb tanta s....pèrbia.
Sense saber-ho, el Pau es va asseure al costat del còns....l d’H....ngria,
un home amb ulls de m....ssol i amb un anell de r....bins que
l’esc....drinyava. El Pau es va quedar més tranquil quan es van
encendre els foc....s de l’escenari.

Exercici 2
o/u


A veure si hi ha un pl....mall per treure la pols.



Si hi ha les instruccions de m....ntatge de la prestatgeria, segur que
la m....nto en un tres i no res.



En un cementiri de París hi ha la t....mba de Jim Morrison.



La p....lsera de l’àvia no és a l’est....ig.



El tri....mf de l’equip japonès va sorprendre tothom.
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Exercici 3
o/u


Aquell g....lut es va eng....lir el pastís en un tres i no res.



He aprofitat una oferta per canviar-me la m....ntura de les ulleres.



La meteoròloga anuncia l’arribada de noves pert....rbacions.



La barca va topar amb l’esc....llera del port.



Vaig arribar esb....fegant i, a més, em vaig t....rçar el t....rmell.



Amb el seu s....port, és possible que p....guem aconseguir-ho.



No s....porto aquesta tram....ntana.



Quan li vaig dir que havia de netejar la c....berteria es va escap....lir.

Exercici 4
o/u


Ens va deixar ben perplex....s perquè no sabíem res ni del seu
s....friment ni del s....born.



Se sentia una p....dor estranya i no ho p....díem s....p....rtar més.



El primer capít....l és molt av....rrit.



Per sopar hi havia amanida, un ass....rtiment d’emb....tits,
b....tifarra amb fesols i t....rrons.



Els reflex....s d’aquell foc....s ens enll....ernaven de tal manera que
no p....díem veure el rèt....l.



Avui fa un dia de rig....rós hivern.



De primer plat, es van p....lir uns fide....s amb costelles.



Després d’esc....drinyar-me, em va donar una b....fetada.

Exercici 5
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o/u


M’estranya que, sent tan ordenat i escrup....lós, tingui tants papers
am....ntegats.



No vaig g....sar dir-li a l’àvia que no em regalés més t....valloles per
a l’aix....var.



Moltes organitzacions no g....vernamentals estan integrades per
j....vent.



Es va haver de posar la vacuna del tètan....s.



La maln....trició és un dels problemes del Tercer Món.



L’escriptor convidat, que s’havia n....drit dels corrents literaris
avantguardistes, va atreure una gran conc....rrència.



Passejant per la m....ntanya, vam trobar una c....l....bra entre les
....rtigues.



Després de l’incident, estava ben at....rdida i s....f....cada.

