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Exercici per a evitar l’ús de l’anomenat article neutre

•	 En	aquest	exercici	trobareu	dos	pantalles	amb	deu	oracions	cada	una.	
•	 En	cada	oració	hi	ha	un	article	lo	defectuós.	
•	 Cal	corregir	les	oracions	canviant	aqueixa	paraula	i	potser	també	algunes	altres	

o	la	disposició	sintàctica.	
•	 Importa,	sobretot,	preservar	el	sentit	i	mantindre	la	naturalitat.

•	 És	molt	convenient	que	apunteu	les	respostes	abans	de	mirar	les	solucions.	
Aqueix	treball	obliga	a	pensar	bé	abans	de	decidir-se	a	escriure.	Així	el	treball	
dóna	fruits	més	bons.

•	 Les	solucions	ixen	d’una	en	una.	D’aquesta	manera	podeu	replantejar	les	vostres	
propostes	de	solució	a	partir	de	les	oracions	ja	corregides	abans	de	consultar	
més	solucions.
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Encara no t’he contat lo divertida que va resultar la festa.

Li van donar lo que buscava.

No sé dir lo bo que estava el sopar.

Només fa lo que vol.

No van acceptar lo decidit al consell.

És lo pitjor que podia passar-me.

Lo de marxar tan prompte no em pareix correcte.

Aquell home és de lo més treballador que he conegut mai.

Per lo vist ja no treballa allí.

Lo cert és que no vaig saber què dir.
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L’article dit neutre. Corregeix les oracions següents: (1/2)
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Encara no t’he contat lo divertida que va resultar la festa.

Li van donar lo que buscava.

No sé dir lo bo que estava el sopar.

Només fa lo que vol.

No van acceptar lo decidit al consell.

És lo pitjor que podia passar-me.

Lo de marxar tan prompte no em pareix correcte.

Aquell home és de lo més treballador que he conegut mai.

Per lo vist ja no treballa allí.

Lo cert és que no vaig saber què dir.
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L’article dit neutre. Corregeix les oracions següents: (1/2)

Encara no t’he contat que divertida que va resultar la festa.       ...quant divertida...
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Encara no t’he contat lo divertida que va resultar la festa.

Li van donar lo que buscava.

No sé dir lo bo que estava el sopar.

Només fa lo que vol.

No van acceptar lo decidit al consell.

És lo pitjor que podia passar-me.

Lo de marxar tan prompte no em pareix correcte.

Aquell home és de lo més treballador que he conegut mai.

Per lo vist ja no treballa allí.

Lo cert és que no vaig saber què dir.
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L’article dit neutre. Corregeix les oracions següents: (1/2)

Encara no t’he contat que divertida que va resultar la festa.       ...quant divertida...

Li van donar el que buscava.     ...allò que buscaba.     ...les coses...    ...els objectes...



www3.uji.es/~sifre

Encara no t’he contat lo divertida que va resultar la festa.

Li van donar lo que buscava.

No sé dir lo bo que estava el sopar.

Només fa lo que vol.

No van acceptar lo decidit al consell.

És lo pitjor que podia passar-me.

Lo de marxar tan prompte no em pareix correcte.

Aquell home és de lo més treballador que he conegut mai.

Per lo vist ja no treballa allí.

Lo cert és que no vaig saber què dir.
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L’article dit neutre. Corregeix les oracions següents: (1/2)

Encara no t’he contat que divertida que va resultar la festa.       ...quant divertida...

Li van donar el que buscava.     ...allò que buscaba.     ...les coses...    ...els objectes...

No sé dir que bo que estava el sopar.   El sopar estava tan bo, que no sé com dir-ho.
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Encara no t’he contat lo divertida que va resultar la festa.

Li van donar lo que buscava.

No sé dir lo bo que estava el sopar.

Només fa lo que vol.

No van acceptar lo decidit al consell.

És lo pitjor que podia passar-me.

Lo de marxar tan prompte no em pareix correcte.

Aquell home és de lo més treballador que he conegut mai.

Per lo vist ja no treballa allí.

Lo cert és que no vaig saber què dir.
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L’article dit neutre. Corregeix les oracions següents: (1/2)

Encara no t’he contat que divertida que va resultar la festa.       ...quant divertida...

Li van donar el que buscava.     ...allò que buscaba.     ...les coses...    ...els objectes...

No sé dir que bo que estava el sopar.   El sopar estava tan bo, que no sé com dir-ho.

Només fa el que vol.   ...allò que vol.    ...les coses que vol.    ...com vol.
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Encara no t’he contat lo divertida que va resultar la festa.

Li van donar lo que buscava.

No sé dir lo bo que estava el sopar.

Només fa lo que vol.

No van acceptar lo decidit al consell.

És lo pitjor que podia passar-me.

Lo de marxar tan prompte no em pareix correcte.

Aquell home és de lo més treballador que he conegut mai.

Per lo vist ja no treballa allí.

Lo cert és que no vaig saber què dir.
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L’article dit neutre. Corregeix les oracions següents: (1/2)

Encara no t’he contat que divertida que va resultar la festa.       ...quant divertida...

Li van donar el que buscava.     ...allò que buscaba.     ...les coses...    ...els objectes...

No sé dir que bo que estava el sopar.   El sopar estava tan bo, que no sé com dir-ho.

Només fa el que vol.   ...allò que vol.    ...les coses que vol.    ...com vol.

No van acceptar allò decidit al consell.     ...el que es va decidir...     ...les decisions del consell.
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Encara no t’he contat lo divertida que va resultar la festa.

Li van donar lo que buscava.

No sé dir lo bo que estava el sopar.

Només fa lo que vol.

No van acceptar lo decidit al consell.

És lo pitjor que podia passar-me.

Lo de marxar tan prompte no em pareix correcte.

Aquell home és de lo més treballador que he conegut mai.

Per lo vist ja no treballa allí.

Lo cert és que no vaig saber què dir.
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L’article dit neutre. Corregeix les oracions següents: (1/2)

Encara no t’he contat que divertida que va resultar la festa.       ...quant divertida...

Li van donar el que buscava.     ...allò que buscaba.     ...les coses...    ...els objectes...

No sé dir que bo que estava el sopar.   El sopar estava tan bo, que no sé com dir-ho.

Només fa el que vol.   ...allò que vol.    ...les coses que vol.    ...com vol.

No van acceptar allò decidit al consell.     ...el que es va decidir...     ...les decisions del consell.

És el pitjor que podia passar-me.       És la pitjor cosa que podia passar-me.    No podia passar-me res pitjor.
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Encara no t’he contat lo divertida que va resultar la festa.

Li van donar lo que buscava.

No sé dir lo bo que estava el sopar.

Només fa lo que vol.

No van acceptar lo decidit al consell.

És lo pitjor que podia passar-me.

Lo de marxar tan prompte no em pareix correcte.

Aquell home és de lo més treballador que he conegut mai.

Per lo vist ja no treballa allí.

Lo cert és que no vaig saber què dir.
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L’article dit neutre. Corregeix les oracions següents: (1/2)

Encara no t’he contat que divertida que va resultar la festa.       ...quant divertida...

Li van donar el que buscava.     ...allò que buscaba.     ...les coses...    ...els objectes...

No sé dir que bo que estava el sopar.   El sopar estava tan bo, que no sé com dir-ho.

Només fa el que vol.   ...allò que vol.    ...les coses que vol.    ...com vol.

No van acceptar allò decidit al consell.     ...el que es va decidir...     ...les decisions del consell.

És el pitjor que podia passar-me.       És la pitjor cosa que podia passar-me.    No podia passar-me res pitjor.

Allò de marxar tan prompte no em pareix correcte.    Haver de marxar tan prompte...     Marxar tan prompte...
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Encara no t’he contat lo divertida que va resultar la festa.

Li van donar lo que buscava.

No sé dir lo bo que estava el sopar.

Només fa lo que vol.

No van acceptar lo decidit al consell.

És lo pitjor que podia passar-me.

Lo de marxar tan prompte no em pareix correcte.

Aquell home és de lo més treballador que he conegut mai.

Per lo vist ja no treballa allí.

Lo cert és que no vaig saber què dir.
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L’article dit neutre. Corregeix les oracions següents: (1/2)

Encara no t’he contat que divertida que va resultar la festa.       ...quant divertida...

Li van donar el que buscava.     ...allò que buscaba.     ...les coses...    ...els objectes...

No sé dir que bo que estava el sopar.   El sopar estava tan bo, que no sé com dir-ho.

Només fa el que vol.   ...allò que vol.    ...les coses que vol.    ...com vol.

No van acceptar allò decidit al consell.     ...el que es va decidir...     ...les decisions del consell.

És el pitjor que podia passar-me.       És la pitjor cosa que podia passar-me.    No podia passar-me res pitjor.

Allò de marxar tan prompte no em pareix correcte.    Haver de marxar tan prompte...     Marxar tan prompte...

Aquell home és d’allò més treballador que he conegut mai.    ...és la cosa més treballadora...
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Encara no t’he contat lo divertida que va resultar la festa.

Li van donar lo que buscava.

No sé dir lo bo que estava el sopar.

Només fa lo que vol.

No van acceptar lo decidit al consell.

És lo pitjor que podia passar-me.

Lo de marxar tan prompte no em pareix correcte.

Aquell home és de lo més treballador que he conegut mai.

Per lo vist ja no treballa allí.

Lo cert és que no vaig saber què dir.
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L’article dit neutre. Corregeix les oracions següents: (1/2)

Encara no t’he contat que divertida que va resultar la festa.       ...quant divertida...

Li van donar el que buscava.     ...allò que buscaba.     ...les coses...    ...els objectes...

No sé dir que bo que estava el sopar.   El sopar estava tan bo, que no sé com dir-ho.

Només fa el que vol.   ...allò que vol.    ...les coses que vol.    ...com vol.

No van acceptar allò decidit al consell.     ...el que es va decidir...     ...les decisions del consell.

És el pitjor que podia passar-me.       És la pitjor cosa que podia passar-me.    No podia passar-me res pitjor.

Allò de marxar tan prompte no em pareix correcte.    Haver de marxar tan prompte...     Marxar tan prompte...

Aquell home és d’allò més treballador que he conegut mai.    ...és la cosa més treballadora...

Pel que es veu ja no treballa allí.    Pel que sembla...   Pareix que...
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Encara no t’he contat lo divertida que va resultar la festa.

Li van donar lo que buscava.

No sé dir lo bo que estava el sopar.

Només fa lo que vol.

No van acceptar lo decidit al consell.

És lo pitjor que podia passar-me.

Lo de marxar tan prompte no em pareix correcte.

Aquell home és de lo més treballador que he conegut mai.

Per lo vist ja no treballa allí.

Lo cert és que no vaig saber què dir.
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L’article dit neutre. Corregeix les oracions següents: (1/2)

Encara no t’he contat que divertida que va resultar la festa.       ...quant divertida...

Li van donar el que buscava.     ...allò que buscaba.     ...les coses...    ...els objectes...

No sé dir que bo que estava el sopar.   El sopar estava tan bo, que no sé com dir-ho.

Només fa el que vol.   ...allò que vol.    ...les coses que vol.    ...com vol.

No van acceptar allò decidit al consell.     ...el que es va decidir...     ...les decisions del consell.

És el pitjor que podia passar-me.       És la pitjor cosa que podia passar-me.    No podia passar-me res pitjor.

Allò de marxar tan prompte no em pareix correcte.    Haver de marxar tan prompte...     Marxar tan prompte...

Aquell home és d’allò més treballador que he conegut mai.    ...és la cosa més treballadora...

Pel que es veu ja no treballa allí.    Pel que sembla...   Pareix que...

La veritat és que no vaig saber què dir.    Allò cert...    El que és cert...    El cert...
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L’article dit neutre. Corregeix les oracions següents: (2/2)

Aquesta pel·lícula és de lo millor que he vist.

Amb lo mandrós que és, no sé com aprova.

Ha agarrat un refredat, lo qual no m’estranya.

Després de lo succeït no hauries de tornar per allí.

No em tornes a dir lo d’anar a València.

No sap lo que li espera.

No pensa lo més mínim en la faena que té.

Amb lo malalt que es troba i encara va a treballar.

No et pots imaginar lo cansada que estic.

Lo mínim que pots fer és ajudar-li.
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L’article dit neutre. Corregeix les oracions següents: (2/2)

Aquesta pel·lícula és de lo millor que he vist.

Amb lo mandrós que és, no sé com aprova.

Ha agarrat un refredat, lo qual no m’estranya.

Després de lo succeït no hauries de tornar per allí.

No em tornes a dir lo d’anar a València.

No sap lo que li espera.

No pensa lo més mínim en la faena que té.

Amb lo malalt que es troba i encara va a treballar.

No et pots imaginar lo cansada que estic.

Lo mínim que pots fer és ajudar-li.

Aquesta pel·lícula és d’allò millor que he vist.      ...és el millor espectacle que he vist...   ...la millor cosa...
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L’article dit neutre. Corregeix les oracions següents: (2/2)

Aquesta pel·lícula és de lo millor que he vist.

Amb lo mandrós que és, no sé com aprova.

Ha agarrat un refredat, lo qual no m’estranya.

Després de lo succeït no hauries de tornar per allí.

No em tornes a dir lo d’anar a València.

No sap lo que li espera.

No pensa lo més mínim en la faena que té.

Amb lo malalt que es troba i encara va a treballar.

No et pots imaginar lo cansada que estic.

Lo mínim que pots fer és ajudar-li.

Aquesta pel·lícula és d’allò millor que he vist.      ...és el millor espectacle que he vist...   ...la millor cosa...

Tan mandrós com és i encara aprova.   Amb la mandra que té, no sé...    Tanta mandra que té i encara...
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L’article dit neutre. Corregeix les oracions següents: (2/2)

Aquesta pel·lícula és de lo millor que he vist.

Amb lo mandrós que és, no sé com aprova.

Ha agarrat un refredat, lo qual no m’estranya.

Després de lo succeït no hauries de tornar per allí.

No em tornes a dir lo d’anar a València.

No sap lo que li espera.

No pensa lo més mínim en la faena que té.

Amb lo malalt que es troba i encara va a treballar.

No et pots imaginar lo cansada que estic.

Lo mínim que pots fer és ajudar-li.

Aquesta pel·lícula és d’allò millor que he vist.      ...és el millor espectacle que he vist...   ...la millor cosa...

Tan mandrós com és i encara aprova.   Amb la mandra que té, no sé...    Tanta mandra que té i encara...

Ha agarrat un refredat, cosa que no m’estranya.    ...i això no m’estranya.
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L’article dit neutre. Corregeix les oracions següents: (2/2)

Aquesta pel·lícula és de lo millor que he vist.

Amb lo mandrós que és, no sé com aprova.

Ha agarrat un refredat, lo qual no m’estranya.

Després de lo succeït no hauries de tornar per allí.

No em tornes a dir lo d’anar a València.

No sap lo que li espera.

No pensa lo més mínim en la faena que té.

Amb lo malalt que es troba i encara va a treballar.

No et pots imaginar lo cansada que estic.

Lo mínim que pots fer és ajudar-li.

Aquesta pel·lícula és d’allò millor que he vist.      ...és el millor espectacle que he vist...   ...la millor cosa...

Tan mandrós com és i encara aprova.   Amb la mandra que té, no sé...    Tanta mandra que té i encara...

Ha agarrat un refredat, cosa que no m’estranya.    ...i això no m’estranya.

Després del que ha succeït no hauries de tornar per allí.   Després d’allò succeït...    Després del que va succeir...



www3.uji.es/~sifre

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

L’article dit neutre. Corregeix les oracions següents: (2/2)

Aquesta pel·lícula és de lo millor que he vist.

Amb lo mandrós que és, no sé com aprova.

Ha agarrat un refredat, lo qual no m’estranya.

Després de lo succeït no hauries de tornar per allí.

No em tornes a dir lo d’anar a València.

No sap lo que li espera.

No pensa lo més mínim en la faena que té.

Amb lo malalt que es troba i encara va a treballar.

No et pots imaginar lo cansada que estic.

Lo mínim que pots fer és ajudar-li.

Aquesta pel·lícula és d’allò millor que he vist.      ...és el millor espectacle que he vist...   ...la millor cosa...

Tan mandrós com és i encara aprova.   Amb la mandra que té, no sé...    Tanta mandra que té i encara...

Ha agarrat un refredat, cosa que no m’estranya.    ...i això no m’estranya.

Després del que ha succeït no hauries de tornar per allí.   Després d’allò succeït...    Després del que va succeir...

No em tornes a dir allò d’anar a València.      ...a parlar de l’assumpte d’anar a València.
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L’article dit neutre. Corregeix les oracions següents: (2/2)

Aquesta pel·lícula és de lo millor que he vist.

Amb lo mandrós que és, no sé com aprova.

Ha agarrat un refredat, lo qual no m’estranya.

Després de lo succeït no hauries de tornar per allí.

No em tornes a dir lo d’anar a València.

No sap lo que li espera.

No pensa lo més mínim en la faena que té.

Amb lo malalt que es troba i encara va a treballar.

No et pots imaginar lo cansada que estic.

Lo mínim que pots fer és ajudar-li.

Aquesta pel·lícula és d’allò millor que he vist.      ...és el millor espectacle que he vist...   ...la millor cosa...

Tan mandrós com és i encara aprova.   Amb la mandra que té, no sé...    Tanta mandra que té i encara...

Ha agarrat un refredat, cosa que no m’estranya.    ...i això no m’estranya.

Després del que ha succeït no hauries de tornar per allí.   Després d’allò succeït...    Després del que va succeir...

No em tornes a dir allò d’anar a València.      ...a parlar de l’assumpte d’anar a València.

No sap què li espera.    No sap el que li espera.
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L’article dit neutre. Corregeix les oracions següents: (2/2)

Aquesta pel·lícula és de lo millor que he vist.

Amb lo mandrós que és, no sé com aprova.

Ha agarrat un refredat, lo qual no m’estranya.

Després de lo succeït no hauries de tornar per allí.

No em tornes a dir lo d’anar a València.

No sap lo que li espera.

No pensa lo més mínim en la faena que té.

Amb lo malalt que es troba i encara va a treballar.

No et pots imaginar lo cansada que estic.

Lo mínim que pots fer és ajudar-li.

Aquesta pel·lícula és d’allò millor que he vist.      ...és el millor espectacle que he vist...   ...la millor cosa...

Tan mandrós com és i encara aprova.   Amb la mandra que té, no sé...    Tanta mandra que té i encara...

Ha agarrat un refredat, cosa que no m’estranya.    ...i això no m’estranya.

Després del que ha succeït no hauries de tornar per allí.   Després d’allò succeït...    Després del que va succeir...

No em tornes a dir allò d’anar a València.      ...a parlar de l’assumpte d’anar a València.

No sap què li espera.    No sap el que li espera.

No pensa gens en la faena que té.     Pensa poquíssim en la faena que té.
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L’article dit neutre. Corregeix les oracions següents: (2/2)

Aquesta pel·lícula és de lo millor que he vist.

Amb lo mandrós que és, no sé com aprova.

Ha agarrat un refredat, lo qual no m’estranya.

Després de lo succeït no hauries de tornar per allí.

No em tornes a dir lo d’anar a València.

No sap lo que li espera.

No pensa lo més mínim en la faena que té.

Amb lo malalt que es troba i encara va a treballar.

No et pots imaginar lo cansada que estic.

Lo mínim que pots fer és ajudar-li.

Aquesta pel·lícula és d’allò millor que he vist.      ...és el millor espectacle que he vist...   ...la millor cosa...

Tan mandrós com és i encara aprova.   Amb la mandra que té, no sé...    Tanta mandra que té i encara...

Ha agarrat un refredat, cosa que no m’estranya.    ...i això no m’estranya.

Després del que ha succeït no hauries de tornar per allí.   Després d’allò succeït...    Després del que va succeir...

No em tornes a dir allò d’anar a València.      ...a parlar de l’assumpte d’anar a València.

No sap què li espera.    No sap el que li espera.

No pensa gens en la faena que té.     Pensa poquíssim en la faena que té.

Tan malalt que es troba i encara va a treballar.    Tot i que es troba molt malalt,...
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L’article dit neutre. Corregeix les oracions següents: (2/2)

Aquesta pel·lícula és de lo millor que he vist.

Amb lo mandrós que és, no sé com aprova.

Ha agarrat un refredat, lo qual no m’estranya.

Després de lo succeït no hauries de tornar per allí.

No em tornes a dir lo d’anar a València.

No sap lo que li espera.

No pensa lo més mínim en la faena que té.

Amb lo malalt que es troba i encara va a treballar.

No et pots imaginar lo cansada que estic.

Lo mínim que pots fer és ajudar-li.

Aquesta pel·lícula és d’allò millor que he vist.      ...és el millor espectacle que he vist...   ...la millor cosa...

Tan mandrós com és i encara aprova.   Amb la mandra que té, no sé...    Tanta mandra que té i encara...

Ha agarrat un refredat, cosa que no m’estranya.    ...i això no m’estranya.

Després del que ha succeït no hauries de tornar per allí.   Després d’allò succeït...    Després del que va succeir...

No em tornes a dir allò d’anar a València.      ...a parlar de l’assumpte d’anar a València.

No sap què li espera.    No sap el que li espera.

No pensa gens en la faena que té.     Pensa poquíssim en la faena que té.

Tan malalt que es troba i encara va a treballar.    Tot i que es troba molt malalt,...

No et pots imaginar que cansada que estic.   ...com estic de cansada.
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L’article dit neutre. Corregeix les oracions següents: (2/2)

Aquesta pel·lícula és de lo millor que he vist.

Amb lo mandrós que és, no sé com aprova.

Ha agarrat un refredat, lo qual no m’estranya.

Després de lo succeït no hauries de tornar per allí.

No em tornes a dir lo d’anar a València.

No sap lo que li espera.

No pensa lo més mínim en la faena que té.

Amb lo malalt que es troba i encara va a treballar.

No et pots imaginar lo cansada que estic.

Lo mínim que pots fer és ajudar-li.

Aquesta pel·lícula és d’allò millor que he vist.      ...és el millor espectacle que he vist...   ...la millor cosa...

Tan mandrós com és i encara aprova.   Amb la mandra que té, no sé...    Tanta mandra que té i encara...

Ha agarrat un refredat, cosa que no m’estranya.    ...i això no m’estranya.

Després del que ha succeït no hauries de tornar per allí.   Després d’allò succeït...    Després del que va succeir...

No em tornes a dir allò d’anar a València.      ...a parlar de l’assumpte d’anar a València.

No sap què li espera.    No sap el que li espera.

No pensa gens en la faena que té.     Pensa poquíssim en la faena que té.

Tan malalt que es troba i encara va a treballar.    Tot i que es troba molt malalt,...

No et pots imaginar que cansada que estic.   ...com estic de cansada.

El mínim que pots fer és ajudar-li.    Almenys hauries d’ajudar-li.   Com a poc hauries d’ajudar-li.


