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Competència: gramàtica 

Exercici d’ortografia  

Completeu les paraules dels textos següents amb la lletra o lletres que hi 

falten. 

Exemple: No tenia ningú al (0) volt_ant__ que li digués que no podia fer-ho. 

 
Permagel no és la marca d’un producte cosmètic, sinó el títol d’una de les 

millors (1)nov___  s que es publicaran (2)eng___ . Eva Baltasar va 
guanyar fa dos anys el premi Sant Cugat en (3)mem___ a de Gabriel 

Ferrater i ara debuta en la narrativa a Club Editor amb un escrit (4)t___ at 
de “personalíssim, bell, sorprenent”. El Gremi de Llibreters l’ha distingida 
amb el premi Llibreter 2018. 

 
Una lesbiana (5)su___ da aficionada al sexe i a la vida improductiva. Vet 

aquí un retrat possible de (6)l'her___ na de Permagel, llibre que forma 
part d’una trilogia sobre la vida d’una dona (7)contempor___a. Davant (8) 

l'ame___  a del món, la narradora de l'obra ha d'atrevir-se a sortir de la 
presó familiar, desactivar la mare (9)obs___  a de la salut i la germana 
capficada per la felicitat, i negar-se a ser la que els altres volen que sigui. 

En llegim algun(10) tr___.  
Quan siguis gran ho entendràs”, no es cansava de repetir la mama. No 

(11)d___  a haver crescut prou. I això que m'esforçava a beure els gots de 
llet, uns gots alts i (12)amp___s que semblaven boques animals, 
(13)gr___ es com la meva cara, i que em deixaven el front (14)___ nyalat 

amb una diadema vermella allí on reclinava la (15)re ___ va de vidre. Hi 
(16)ca___ a tanta llet, dins d'aquells gots, que la mama sempre 

havia(17) d'enc___ ar una altra ampolla per acabar-los d'omplir fins a dalt 
de tot. Deia “Fes com un gatet, treu (18)la lleng___ ta i llepa la lleteta.” 
(19)Tan___  litres de llet i jo tota blanca per dins, plena de (20)t___ l de 

llet per dins, agafats a mi com llençols (21)gre___ sos i mullats. Els tancs 
de llet de la mama (22)m'an___aven. I en acabar de beure no 

(23)go___va ni moure'm, podia sentir la llet ballant a dins del meu 
estómac. No, ballant no,  (24) sotrag___ant perillosament com l'aigua dins 
d'una (25) ga___da sotmesa a un trajecte precipitat i breu. Aquesta visió 

era tan potent que m'obligava a quedar-me quieta, (26)i___il, i la 
respiració se m'anava tornava superficial. Llavors només podia fer una cosa 

per (27)s___ortar aquella estona, llegir. (28)M'a___a a l'única cadira de 
la meva habitació. L'escriptori era de fusta de pi i tenia una coberta blanca 
a prova de nenes. “És per fer els deures”, va recalcar la mama tan bon 

punt el fuster la va haver (29)m___ntat... 
Com veieu la història s’enfoca a l’univers femení: la protagonista i les seves 

(30)circ___tàncies. 
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