
Els pronoms

BAT Llengua catalana i literatura 2

1    Indica el tipus de pronom que representen les formes en negreta. Assenyala l’element 
al qual substitueix:

La llebre i el lleó

Vet aquí que una vegada els animals van acordar que cada dia en donarien 

un d’ells al lleó, perquè aquest els deixés tranquils i no els perseguís més. 

Cada dia, doncs, s’ho feien a palletes i aquell a qui tocava la més curta  

se n’havia d’anar a trobar el lleó perquè se’l mengés.

Un dia la sort va tocar a una llebre molt eixerida. Abans d’anar a trobar 

el lleó s’ho va pensar molt, perquè no li feia gens de gràcia morir devo

rada. Finalment es va decidir i va fer cap on hi havia el lleó, el qual, molt 

enfurismat, la va renyar perquè havia trigat tant.

—Sabeu què passa, senyor rei? —li va dir la llebre—. Que molt a prop 

d’aquí, tocant a l’estanyol de Llagostera, hi ha un altre lleó que diu que 

és el rei d’aquesta terra, i que té dret de prioritat per menjarse tots els 

animals. I he hagut de fer marrada perquè no m’agafés i no em fes ser

vir de dinar.

El lleó, curt d’enteniment, es va empassar el que li explicava la llebre 

i, la mar d’indignat, va dir a la llebre que l’acompanyés per ensenyarli 

on hi havia aquell altre lleó. La llebre no s’ho va fer repetir i va menar 

l’enfurismat lleó fins a una gran bassa d’aigua, voltada per totes bandes 

per un mur molt alt. Quan els dos animals hi van ser a la vora, i la seva 

fi gura es reflectia en l’aigua de l’estanyol, la llebre va dir al lleó:

—Ho veieu, senyor rei? Aquí baix teniu aquell altre lleó de què us he par

lat. Mireu, justament ara està a punt de menjarse una llebre, el pocapena.

El lleó hi va caure de quatre grapes. Es va pensar que les figures que 

veia reflectides a l’aigua eren talment les d’un altre lleó i una altra llebre.

I, ple de ràbia, sense pensars’hi dues vegades, valent de mena com era, 

es va llançar a l’aigua per barallarse amb aquell altre congènere que li 

disputava la sobirania del territori —i les preses que li servien d’aliment. 

Però ja no va poder tornar a sortir de l’estanyol on s’havia llançat tan im

prudentment i es va morir ofegat.

I la llebre va poder salvar la vida gràcies a la seva astúcia.
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2    Llegeix el text i resol les qüestions que hi ha a continuació:

Horus. El guerrer de cap de falcó
A l’antic Egipte també es mataven dracs, representats allí per serps o cocodrils. El matador de dracs 
egipci és Horus, que es reconeix pel cap de falcó, que significa el vol de la intel·ligència, la capa citat 
d’elevarse per damunt de les coses fugisseres de la terra.
Horus, fill d’Osiris, és el déu del dia que venç el serpent Set, el déu de les tenebres, per alliberar 
els homes del seu malèfic poder.
La seva gesta era la més popular d’Egipte. Al Llibre dels morts, el manual egipci dels nous difunts, 
la persona que havia de viatjar al Més Enllà adoptava el nom d’Horus i havia de matar un cocodril 
per a poder continuar el seu viatge.
Quan el cristianisme va arribar a la terra dels faraons, simplement va adoptar aquella tradició tan 
popular. Les primeres imatges de sant Jordi que s’han descobert a Egipte tenen el cap de falcó que 
identifica el déu egipci. I avui, els cristians d’Egipte, anomenats “coptes”, que es diuen descendents 
directes dels antics egipcis, encara tenen Horus com a patró, sota el nom de sant Jordi.

A  Encercla les síl·labes tòniques del primer paràgraf:

A l’antic Egipte també es mataven dracs, representats allí per serps o cocodrils. El matador de dracs 

egipci és Horus, que es reconeix pel cap de falcó, que significa el vol de la intel·ligència, la capa

citat d’elevarse per damunt de les coses fugisseres de la terra.

B   Explica què és un dígraf, escriu tots els mots del text que continguin dígrafs  
i separa’ls en síl·labes:

 
 

C   Escriu cinc paraules que rimin amb vol: 

vol:         

D   Escriu tres paraules del text que continguin cadascun dels sons següents:

E   Encercla els diftongs que trobis en aquestes paraules:

reconeix     intel·ligència     nous     faraons     déus

Se separen No se separen
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I, ple de ràbia, sense pensar-s’hi dues vegades, 
valent de mena com era, es va llançar a l’aigua per 
barallar-se amb aquell altre congènere que li (feble 
/ a ell) disputava la sobirania del territori —i les 
preses que (relatiu / preses) li (feble / a ell) servien 
d’aliment. Però ja no va poder tornar a sortir de 
l’estanyol on (relatiu / estanyol) s’havia llançat tan 
imprudentment i es va morir ofegat.

I la llebre va poder salvar la vida gràcies a la seva 
astúcia.

2 a  A l’antic Egipte també es mataven dracs, 
representats allí per serps o cocodrils. El 
matador de dracs egipci és Horus, que es 
reconeix pel cap de falcó, que significa el vol 
de la intel·ligència, la capacitat d’elevar-se per 
damunt de les coses fugisseres de la terra.

b Dígraf: dues grafies que representen un so.

c Resposta model:

 vol: dol, pol, col, mol, sol, rol.

d Resposta model:

e reconeix    intel·ligència    nous    faraons    déus

Solucions
1 La llebre i el lleó

Vet aquí que una vegada els animals van acordar 
que cada dia en (feble / animal) donarien un d’ells 
al lleó, perquè aquest (demostratiu / lleó) els 
(feble / animals) deixés tranquils i no els (feble / 
animals) perseguís més. Cada dia, doncs, s’ho 
(feble / això) feien a palletes i aquell a qui (relatiu / 
aquell animal) tocava la (feble / palleta) més curta 
se n’havia d’anar a trobar el lleó perquè se’l (feble / 
aquell animal) mengés.

Un dia la sort va tocar a una llebre molt eixerida. 
Abans d’anar a trobar el lleó s’ho (feble / això) va 
pensar molt, perquè no li (feble / llebre) feia gens 
de gràcia morir devorada. Finalment es vadecidir i 
va fer cap on hi havia el lleó, el qual, (relatiu / lleó) 
molt enfurismat, la (feble / llebre) va renyar perquè 
havia trigat tant.

—Sabeu què (interrogatiu) passa, senyor rei? —li 
(feble / lleó) va dir la llebre—. Que molt a prop 
d’aquí, tocant a l’estanyol de Llagostera, hi ha un 
altre lleó que diu que és el rei d’aquesta terra, 
i que té dret de prioritat per menjar-se tots els 
animals. I he hagut de fer marrada perquè no 
m’agafés i no em (feble / a mi) fes servir de dinar.

El lleó, curt d’enteniment, es va empassar el que 
(relatiu / les coses que) li (feble / lleó) explicava 
la llebre i, la mar d’indignat, va dir a la llebre que 
l’ (feble / lleó) acompanyés per ensenyar-li (feble 
/ lleó) on hi havia aquell altre lleó. La llebre no 
s’ho (feble / que l’acompanyés...) va fer repetir i 
va menar l’enfurismat lleó fins a una gran bassa 
d’aigua, voltada per totes bandes per un mur molt 
alt. Quan els dos animals hi (feble / bassa) van ser 
a la vora, i la seva figura es reflectia en l’aigua de 
l’estanyol, la llebre va dir al lleó:

—Ho (feble / això) veieu, senyor rei? Aquí baix teniu 
aquell altre lleó de què (relatiu / aquell altre lleó) us 
(feble / a vós) he parlat. Mireu, justament ara està a 
punt de menjar-se una llebre, el pocapena.

El lleó hi (feble / en el parany) va caure de quatre 
grapes. Es va pensar que les figures que (relatiu / 
figures) veia reflectides a l’aigua eren talment les 
(feble / figures) d’un altre lleó i una altra llebre.
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in-tel-li-gèn-ci-a,  
fu-gis-se-res, ter-ra,  
vi-at-jar, vi-at-ge,  
ar-ri-bar, i-mat-ges,  
des-cen-dents

a-llí, a-lli-be-rar, en-llà, 
a-que-lla,
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antic
Egipte
mataven

serps
fugisseres
serpent

reconeix
terra
poder

[ o ] [ O ]

matador
faraons
patró

vol
coses
homes


