
viure en català, però sí en castellà. Per a frenar aquest

procés, caldria que, paral·lelament a l’adopció d’im-

portants mesures polítiques que fessin del català una

llengua necessària, els catalanoparlants no renuncies-

sin als seus drets i eliminessin certs hàbits lingüístics

que fan retrocedir l’idioma. La pràctica del bilingüisme

passiu és un pas mínim i indispensable per a la super-

vivència del català.

ELS TRETS DEL TEXT

Pàg. 189

Exercici d’autocomprovació. 

(1) després de (conjunció temporal de posterioritat)

(2) sempre que (conjunció temporal de reiteració)

(3) com si (conjucnió modal)

(4) ja que (conjucnió causal)

(5) a fi que (conjucnió final)

(6) a condició que (conjucnió condicional)

(7) malgrat que (conjucnió concesiva)

Pàg. 190

1 
a) Sub. adv. temporal: quan el gat dorm.

b) Sub. adv. condicional: si el part va bé.

c) Sub. adv. concessiva: per més que hi insisteixis (en

canvi, comprar-te un cocodril és sub. subst. d’inf.

amb funció de CRV). 

d )Sub. adv. modal: tal com raja.

e) Sub. adv. comparativa de proporcionalitat: com
més gran et fas, (més).

f ) Sub. adv. de lloc: on vulguis.

g) Sub. adv. causal: vist que has decidit comprar-te

un cotxe; (en canvi, comprar-te un cotxe és sub.

subst. d’inf.; i que et faria servei aquest gat és sub.

subst. completiva, totes dues amb funció de CD). 

h) Sub. adv. comparativa de superioritat: (més)… que
llonganisses (verb sobreentès: hi ha). 

i ) Sub. adv. temporal: així que arribin les vacances

d’estiu.

j ) Sub. adv. final: a fi d’experimentar la part pràctica
de la carrera de periodisme.

5B
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2n Batxillerat

2 
Possibles solucions:

a) Ja que (com que) el més menut de la colla encara

no té dents per a mastegar la carn, els seus pares

la hi trinxen.

b) Tan bon punt (o així que / atès que / sempre que)
el noi s’ha fet un forat als pantalons, el seu pare els

hi ha apedaçat(s).

c) En Jordi ja no aparca la bicicleta davant el mercat,

perquè (o ja que) té por que la hi prenguin.

d )Si la teva germana t’ha dit que vol aquest insecte

per a la seva col·lecció, no entenc per què tu l’hi

esclafes.

e) Diu que cada vespre l’esperava un plat calent a

taula, tot i que (o encara que) és evident que no

estava acostumada a tenir-n’hi cap.

f ) Com que us fa molta gràcia donar el biberó als bes-

sons, doneu-los-el vosaltres mateixos. (També: Us

fa tanta gràcia donar el biberó als bessons que els

el doneu vosaltres mateixos. O bé: Vist que us fa

molta gràcia...).

3 
a) perquè (4): conjunció final

b) perquè (5): nom

c) per què (1): prep. + pronom relatiu

d )perquè (3): conjunció causal

e) per què (2): prep. + pronom interrogatiu

f ) perquè (4): conjunció final

g) perquè (5): nom

h) per què (1): prep. + pronom relatiu

i ) per què (2): prep. + pronom interrogatiu

j ) per què (1) : prep. + pronom relatiu

k) perquè (4): conjunció final

l) per què (2): prep. + pronom interrogatiu; perquè (5):

nom

m) perquè (5): nom; per què (2): prep. + pronom inter-

rogatiu

4
a) si no, en cas contrari g) ja

b) sinó, res més que h) quant

c) sinó i ) tant… tan

d ) puix que, car j ) tan

e) ja que k) tant

f ) ja que l ) tan… tant

Nota: En el cas k) tenim el nexe coordinant distributiu tant...
com, que de fet té un valor copulatiu emfàtic: «... hi trobaràs
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esglésies tant romàniques com gòtiques» equival a «.. hi

trobaràs esglésies romàniques i gòtiques.» 

5 
a) en cas que, posat que

b) perquè, per tal que

c) com que

d )perquè

e) perquè, car

f ) amb la qual, amb qui

g) la qual  

h) que (també: a qui, al qual ). 

Nota: El cas h) el relatiu compost el qual fóra correcte si la

relativa fos explicativa. No és correcta la preposició a, per-

què el verb veure és transitiu. 

Pàg. 192

6
Donem en negreta els nexes subordinants:

a) 

• que la tractés com si fos filla seva: sub. subst. com-

pletiva (Subjecte) 

• com si fos filla seva: sub. adv. (CC manera) 

b) 

• que hagis arribat després que ens acabéssim el pas-

tís de kiwi: sub. subst. compl. (Subjecte) 

• després que ens acabéssim el pastís de kiwi: sub.

adv. (CC temps)

c)

• que no em féssiu la guitza quan estic tan atabalat:

sub. subst. compl. (CD) 

• quan estic tan atabalat: sub. adv. (CC temps) 

d ) 

• que on hi ha secrets hi ha gat amagat: sub. subst.

compl. (CD) 

• on hi ha secrets: sub. adv. (CC lloc) 

e) 

• com si volgués dir-nos que ja tot li era igual: sub.

adv. (CC manera)

• que ja tot li era igual: sub. subst. compl. (CD)

Solucionari

Unitat 5

f ) 

• que, mentre l’atracaven, un dels malfactors li estira-
va la perruca: sub. subst. compl. (CD) 

• mentre l’atracaven: sub. adv. (CC temps) 

g) 

• anar a cal metge immediatament: sub. subst. d’infi-

nitiu (Subjecte)

h) 

• que quan vindran ja serà massa tard: sub. subst.

compl. (CD) 

• quan vindran: sub. adv. (CC temps) 

i ) 

• apagar el fluorescent que acabàvem de canviar :

sub. subst. d’infinitiu (CRV)

• que acabàvem de canviar: sub. rel. adj. (CN) 

j ) 

• contemplant el carrer des de la finestra: sub. adv.

gerundi (CC temps o de mode)

k) 

• que havia arribat l’hora d’establir una xarxa de

comunicació per mitjà de cable òptic: sub. subst.

compl. (CD) 

• (d’)establir una xarxa de comunicació per mitjà de
cable òptic: sub. subst. inf. (CN)

PAS I REPÀS

Pàg. 194

1
• almenys: si més no (lín. 3)

• produïda per la vellesa: senil (lín. 9, 75)

• estat de debilitament propi de la gent d’edat: senili-

tat (lín. 14)

• amb la vista ofuscada per una llum massa viva:

enlluernat -da (lín. 14-15)

2
• llengua: idioma (lín. 12, 29)

• investigació: recerca (lín. 20, 31), treball (lín. 23),

estudi (lín. 6, 11, 41, 43, 55, 81)

• avi: persona d’edat avançada (lín. 42)

5C
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