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• Recepta d’un plat tradicional 

• Preparar una intervenció oral sobre les bases de la gastronomia va-

lenciana 

• Lèxic i semàntica: noms de plats i ingredients, estris de cuina, para-

ment de la taula, la piràmide alimentària i la dieta sana; barbarismes 

• Fonètica, elocució i ortografia: usos de la dièresi i el guionet; formes 

dels pronoms febles segons la posició 

• Morfosintaxi: cardinals i ordinals, perífrasis equivalents als multi-

plicatius i numerals col·lectius més habituals

1 Llig aquest text sobre els diferents tipus d’arròs al forn.

El pare dels arrossos al forn, en cassola plana, porta blanquet o botifarra o les dues 

coses, ossos, costelles i magre. Tot de porc, si no hi ha incompatibilitat dietètica: so-

bre la condició cristiana del plat no hi ha el més mínim dubte. L’all, abundant, hi ha 

qui el trosseja i sofregeix i hi ha qui posa la cabeça sencera al centre de la cassola. 

I cigrons bullits prèviament: l’aigua del bullit pot enriquir la combinació en funció 

del brou, encara que poca substància deixa el cigró. Sol dur creïlla i tomaca, talla-

des en rodanxes. I panses grosses remullades. Els mateixos ingredients, però sense 

gens ni mica de carn, proporcionen un arròs molt gustós i saludable per a criatures i 

panxes avariades.

Un derivat del putxero, de les seues sobres, és l’arròs de dilluns, un arròs al forn 

on, sobre un sofregit d’alls i pebre roig, cou el brou, la carn i les verdures excedents 

del putxero, per a abocar tot el recapte en una cassola plana on s’ha repartit l’arròs 

que es fa ben rossejat al forn. Una variant d’aquesta profitosa tendència és l’arròs 

amb crosta, on l’arròs cou, a mitges, amb el caldo i les sobres del putxero, en una olla, 

i després s’aboca tot el contingut en una cassola plana on s’acabarà de fer al forn; la 

crosta es forma amb sis ous batuts que s’incorporen a la pitança abans de completar 

la cocció: remei segur contra l’anèmia. L’arròs amb crosta d’Elx porta pollastre, ma-

gre de porc, xoriço, blanquet, botifarra i, és clar, ous batuts per al final. A banda de 

cigrons i arròs. Bon profit.

Tampoc no és curt en possibilitats energètiques l’arròs empedrat o empedrao 
(amb fesols, completament vegetarià, o amb bacallà, però gens ascètic). Ni l’arròs 

amb pota d’Alacant: el resultat de combinar en cassola d’obra els trossos i el caldo 

d’una olla preparada prèviament amb pota de vedella, os de pernil, xoriç, botifarra, 

cigrons i, de vegades, tripes, amb l’arròs i un sofregit d’all, tomaca i, de vegades, ceba; 

tots els ingredients acompanyen, finalment, l’arròs, i la vedella va desossada i tros-

sejada (com la resta d’ingredients carnis) per a major comoditat.

També es fan al forn les bajoques farcides. Bajoca diuen a Alcoi al pimentó o 

pebrot que s’obri per la cua, es neteja de vinces i s’ompli amb un recapte format 

pel sofregit curós i lent de la ceba ratllada, la tomaca, el magre picat de porc i 

l’arròs, per aquest ordre. Una variant avalada pel xef Rafael Mármol forma el 

recapte amb arròs semicuit en aigua i sal que, després, s’adoba amb oli, pernil 

o magre en daus, julivert, tomaca i anxoves picades. L’arròs es cou al forn ben 

calent, al llarg d’una hora i en la intimitat dels sucs segregats pels carnals pimen-

tons: una meravella.

Emili PiEra. La nostra cuina 

Edicions Bromera (adaptació)
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2 Respon a aquestes preguntes sobre el text.

a) Per què el plat és cristià?

b) Per a qui es recomana l’arròs al forn sense carn?

c) Què és una bajoca a Alcoi?

d) Per què la paraula empedrao apareix en cursiva?

3  En grups de 3 o 4 persones, fixeu-vos en les expressions subratllades en el text anterior i comenteu-ne el 

significat.

4 Fes un buidat de lèxic i classifica els substantius que fan referència a ingredients i a estris i els verbs relacionats 

amb la cuina. Coneixes el significat de totes aquestes paraules? Si no és així, consulta el diccionari.

Estris:  ......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Ingredients:  .................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Verbs: ......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

5  La ironia –que els diccionaris defineixen com una burla dissimulada, broma fina o manera de dir el contrari 

del que es vol donar a entendre– és un recurs literari que sovint ajuda a fer més mengívol qualsevol tipus de 

text. Detecteu les expressions en què l’autor fa servir aquest recurs i comenteu-les per parelles.

6 Llig el text, respon a les preguntes i fixa’t en les estructures que es fan servir en els textos instructius.

ALLIPEBRE

Elaboració

L’allipebre es pot fer en paella o cassola de fang. En primer lloc, cal que 

hi fiqueu l’oli i, quan estiga ben calent, sofregiu una llesca prima de pa. 

Quan estiga ben fregida, reserveu-la. Tot seguit, en el mateix oli sofregiu 

els alls sencers, sense pelar i amb un tall pel mig. Després aboqueu-hi 

una culleradeta de pebre roig i remeneu-ho tot, i de seguida aboqueu l’ai-

gua –mig litre–, una fulla de llorer, la sal i uns trossets de vitet, segons el 

vostre gust. Quan haja bullit uns deu minuts, cal que hi poseu les anguiles 

netes –sense cap, esventrades, rentades i trossejades. 

  Prèviament s’haurà preparat, en un morter, una picada amb 

100 grams de pinyons, quatre alls pelats i crus, sal i julivert. Afegiu-hi la 

llesca de pa fregit i seguiu picant fins a obtindre una mena de crema rígi-

da a la qual donarem fluïdesa tot afegint unes cullerades de brou o d’ai-

gua. Finalment, escampeu-la per damunt del bull de la paella i deixeu-ho 

coure tot a foc lent fins que la salsa estiga ben lligada i sense deixar que 

l’anguila es faça massa.

Ingredients

Un quilo o quilo i mig d’angui-

les, un quart de litre d’oli, una 

cabeça d’alls, 100 o 150 g de 

pinyons, pebre roig, sal, vitet, 

aigua i una llesqueta de pa 

fregit

Emili PiEra. La nostra cuina. Edicions Bromera (adaptació)

a) En quin temps estan els verbs en negreta? Hi ha més verbs en aquest temps? Encercla’ls.

b) Quina funció fan les paraules o estructures subratllades?

c) Marca totes les referències a quantitats i classifica-les segons si són exactes o no.

7  I vosaltres, com prepareu el vostre plat preferit? Expliqueu la recepta que més us agrade al vostre com-

pany o companya i després escriviu-la seguint les pautes pròpies d’aquest tipus d’escrit.



La nostra cuina

4

7

MOLT HÀBIL

8 Llig aquest fragment i les pautes que trobaràs tot seguit per a preparar el teu discurs oral.

Bases de la gastronomia valenciana

La cuina valenciana és una de les més castigades pels tòpics reductors, i el contacte directe amb autèntiques ona-

des de nacionals i forasters a través de les fàcils alegries del «menú turístic» no ha millorat les coses. En tot cas i 

salvant les provatures de les minories més exigents i de millor dotació econòmica, allò que, de vegades, s’empassa 

el visitant és la caricatura oliosa i sense gràcia d’una realitat emmascarada amb insolacions i sangria. 

Emili PiEra. La nostra cuina. Edicions Bromera (adaptació)

• T’han demanat que participes en una taula redona sobre gastronomia de diversos llocs. A tu et toca parlar de les 

bases de la gastronomia valenciana. No saps per on començar, però et poses a pensar i trobes que hi tens moltes 

coses a dir. Ara et falta reunir i organitzar la informació. Però, com es fa això?

Abans de començar a parlar

1.  En primer lloc, fes una pluja d’idees, pensa què saps del tema i si et cal documentar-te. Busca algun llibre o 

algun lloc web on et pugues informar. El llibre d’Emili Piera que hem citat més amunt et pot servir d’ajuda i 

també de model de text expositiu sobre gastronomia. Aquestes són algunes preguntes sobre gastronomia 

valenciana que et pots plantejar:

• Quins són els principals ingredients?

• Quins són els plats més importants?

• Hi ha variació gastronòmica segons el clima?

• Quines diferències hi ha entre la cuina d’interior i la de la costa?

• Ha canviat amb el temps?

2.  Fes-te un bon guió amb totes les idees que vulgues tocar durant la teua intervenció. No es tracta d’escriu-

re el que diràs, sinó només de prendre nota d’allò més important, de fer-te un esquema. A continuació et 

proposem terminologia i estructures que et poden anar bé.

Principals grups d’aliments:

cereals: blat, dacsa, arròs; llegums: cigrons, llenties, fesols, pésols; llet i làctics: formatge, iogurts; olis: 

d’oliva, de gira-sol; greixos d’origen animal: sagí; fruites: taronja, raïm, meló; hortalisses: pimentó, 

tomata, bledes; carns: de pollastre, de porc, de conill, de vedella; peixos: lluç, rap, moll; ous.

Connectors additius:

a més, també...

Connectors per a canviar de tema:

pel que fa a, quant a, en relació 

amb...

Connectors ordenadors: 

en primer lloc, tot seguit, a continua-

ció, després, per últim, finalment...

3.  Tingues en compte l’estructura del discurs. És convenient dividir-lo en tres parts: introducció, cos i con-

clusió. En la segona part donaràs la informació més detallada. La primera i la tercera part serviran per a 

anunciar les idees i resumir-les respectivament, i han de ser més breus. Com que parlaràs d’alimentació, 

pots fer servir una estructura descriptiva o enumerativa, que no estableix jerarquies argumentals, o tam-

bé temporal, encara que siga per a marcar només el temps del discurs (en primer lloc parlaré d’això, després 
d’allò, etc.). 

4.  De la mateixa manera que has de fer un discurs ordenat i tancat, convé que cada idea es tanque. No co-

mences a parlar dels dolços, mentre no hages acabat d’exposar les carns i els peixos, per entendre’ns.

5.  I no t’oblides que estàs parlant per a un auditori que t’està escoltant. Adreça’t a qui t’escolta, amb marcadors 

en segona persona (com veieu, fixeu-vos en, etc.) i també amb el llenguatge no verbal (gestos, mirades, etc.).
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Barbarismes

9 Al bar de la plaça volen fer una carta de tapes, entrepans i postres com cal i t’han demanat ajuda per a corre-

gir-la. Esmena les errades que hi trobes.

Tapes Bocadillos Postres
• Guacamole (aguacate,  

ceba, xili i tomaca)
• Patatas bravas
• Clòtxines al vapor
• Berberetxos
• Olives rellenes d’anxoa
• Calamars a la romana
• Pescaíto
• Albóndigues amb salsa
• Sépia amb maionesa
• Croquetes de bacalao
• Xampinyons

• Atún en olives
• Ternera, pernil i ceba
• Llomello amb formatge
• Pollo amb pimentó 
• Pollo al curry
• Tortilla de creïlles
• Pernil amb tomaca
• Formatge de cabra amb 

melmelada de prunes
• Hamburguesa completa 

(amb formatge, encisam  
i bacon)

• Flan
• Requesó en mel
• Tarta de frambuesa
• Freses en nata
• Sandía

Els barbarismes són paraules que agafem d’una altra llengua de manera innecessària, perquè ja existeixen en la 

nostra; per tant, el seu ús és incorrecte. Alguns dels barbarismes més freqüents són mots crossa com pues i enton-
ces, però en el nostre dia a dia n’escoltem molts més. També hi ha paraules que són préstecs, és a dir, mots que una 

llengua adopta d’una altra i que es consideren normatius.

10  Llig i escolta el diàleg entre un cambrer i els clients, marca els barbarismes que diuen i corregeix-los. 

–Bon dia, ja saben què volen dinar?

–Sí, jo de primer vull una ensalada de pepino i to-

maca.

–I jo uns espaguetis a la carbonara.

–I de segon?

–Jo vull peix. Què em recomana: la pescadilla o els 

salmonetes?

–Els salmonetes són frescos i han eixit molt bons.

–Pues això. M’ha convençut.

–I vosté?

–Jo faré el solomillo.

–La carn com la vol?

–Al punt, per favor.

–Molt bé, de seguida els porte el primer.

–Gràcies. I ens pot dur una botella de vi tinto, per 

favor?

–Ara mateix.

  (Al cap d’una estona...)

–Com ha anat?

–Molt bé. Estava tot molt bo.

–Voldran postre o café?

–Jo vull un carajillo descafeïnat.

–Per a mi una infusió. En tenen de tomillo?

–No, només te verd, poleo i mançanilla?

–Pues un poleo, per favor.

11  Quins barbarismes de l’activitat anterior feu servir habitualment? En quins altres casos utilitzeu barbaris-

mes? Poseu-los en comú. Feu-ne una llista d’una vintena i, amb l’ajuda del diccionari, intenteu esbrinar quina 

seria la forma adequada.
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12 En aquestes oracions s’han colat alguns barbarismes. Troba’ls i canvia’ls per la forma correcta.

a) No queden servilletes de tela netes, n’haurem de 

posar de paper.

b) M’ha caigut el tenedor a terra, me’n pot portar una 

altra?

c) No cal que escures els plats, ho posarem tot al lava-

vajilles.

d) Anit vam sopar pato a la taronja en un restaurant 

francés.

e) Posa el mantel de flors que hui és festa.

f) Després de sopar, recordeu desparar taula i baixar 

la bassura.

g) Passa un panyo pel banc de la cuina quan acabes de 

fer el dinar.

h) Aboca la pasta a l’escurridor si ja està feta.

i) Si cremes el sucre amb el soplet, la crema queda 

més bona.

j) Ja pots traure el pastís del molde.

Més mots

13  Llig aquest text i, en acabant i per parelles, entrevisteu-vos mútuament per comprovar si feu una dieta 

sana. Finalment, expliqueu-vos quins canvis hauríeu d’introduir en els vostres hàbits alimentaris. 

LA PIRÀMIDE ALIMENTÀRIA

La forma triangular de la piràmide representa la freqüència amb què s’han de consumir els diferents grups 

d’aliments. Així, els que se situen a la base són els que més pes han de tindre en l’alimentació habitual. En 

canvi, cal reduir el consum dels que hi ha a mesura que es puja cap al vèrtex.

Aliments de consum diari

Farinacis (pa, pasta, arròs, creïlla, llegums): 

4-6 racions/dia

Fruites fresques: 3 racions/dia

Hortalisses i verdures: 2 racions/dia

Oli d’oliva: 3-6 racions/dia

Làctics (llet, iogurt, formatge): 2-3 racions/dia

Aliments de consum setmanal

Carn magra: 3-4 racions/setmana 

(màxim dues carns roges)

Peix: 3-4 racions/setmana

Ous: 3-4 racions/setmana

Llegums: 2-4 racions/setmana

Fruita seca: 3-7 racions setmana

Aliments de consum ocasional

Pel seu contingut de sucre, sal i greixos saturats, es recomana reduir el consum de begudes ensucrades, sucs, 

embotits i carns grasses, creïlles xips i altres snacks fregits i salats, llepolies, brioixeria, galletes, mantega, etc.

Font: salutpublica.gencat.cat (adaptació)

• Aquestes preguntes us poden anar bé per a entrevistar-vos.

–Quantes vegades a la setmana menges carn?

–Quina quantitat de llegums consumeixes?

–Menges fruita fresca cada dia?

–Cada quants dies menges una ració de peix?

–Menges embotits o snacks sovint?

14 Explica el significat dels refranys següents, relacionats amb l’alimentació, i explica si estàs d’acord o no amb el 

significat. En acabant, anota’n un parell més que conegues o pregunta a altres persones.

a) L’arròs fa el ventre gros.

b) Amb pa i vi es fa camí.

c) A la taula i al llit, al primer crit.

d) Qui té fam, somia rotllos.

e) Brou de gallina, torna la vida.
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Usos de la dièresi i el guionet

La dièresi es posa sobre la ï o la ü quan hi ha contacte entre vocals per a:

a)  indicar que la u es pronuncia en els grups güe, güi i qüe, qüi: bilingüe, llengües, pingüí, qüestió, aqüífer, terraqüi, 
exigüitat, següent, etc. 

b)  desfer diftongs i indicar que la ï/ü són vocals plenes: creïlla, suïcidi, diürn, ruïna, etc. Entren en aquest grup 

els verbs de la 3a conjugació acabats en vocal + ir: conduïsc, reduïa, produïx; i alguns verbs de la 2a en l’im-

perfet d’indicatiu: cloïa, coïa; però no tots: feia, reies.

Cal parar atenció en el fet que la dièresi no sempre recau sobre una vocal tònica, com ara en els derivats de 

paraules que sí que tenen la i tònica: saïm  ensaïmada, veí  veïnat, cafeïna  descafeïnat.

També porten dièresi les paraules formades amb els sufixos -itat (laïcitat), -idor (païdor), -itzar (hebraïtzar), -idal 
(esferoïdal),1 -ificar (deïficar), -ible (extraïble).

Estalvi de la dièresi

Hi ha alguns casos en què ens estalviem la dièresi. El més evident és el de mots que han de portar accent, que 

preval sobre la dièresi: veí, país, Lluís, conduíem, etc.

Tampoc la fem servir en les terminacions dels infinitius, gerundis, condicionals i futurs dels verbs acabats en 

vocal + ir: conduir, oir, produint, lluint, trairia, agrairia, beneirà, maleirà.

Ni en les paraules formades amb els sufixos -ista i -isme: europeista, arcaisme. 
Ni quan afegim un prefix acabat en vocal a un mot començat per i o u: reinventar, gastrointestinal, reunificació, 

antiinflamatori. En canvi, sí que porta dièresi reüll i les formes dels verbs reeixir i sobreeixir: reïsc, reïx, reïsca, reïsques, 
reïsquen; sobreïsc, sobreïx, etc.

Tampoc en porten els mots acabats en les terminacions cultes -um i -us: aquàrium, Màrius.

15 Fixa’t en les paraules en què apareixen grups de dues o més vocals i posa la dièresi quan calga. 

La dieta mediterrània ideal no coincideix exactament amb la cuina genuina d’un país concret. Quan Keys va ob-

servar la dieta de Nàpols a la dècada de 1950, el menjar estava bastant racionat a consequència de la postguerra. 

Potser aleshores la dieta quotidiana dels napolitans s’assemblava més a la que va proposar. 

La proposta de Keys era una dieta pràcticament vegetariana, complementada amb una mica de carn i peix. 

Aquesta no és la dieta de cap país mediterrani, ja que la societat de consum actual ha fet canviar molt la dieta tradi-

cional. Actualment, a molts paisos mediterranis ha disminuit el consum d’algunes verdures tradicionals, mentre que 

ha augmentat el de carn. L’encisam ha substituit altres fulles verdes que abans es feien servir, com ara la verdolaga.

En aquests paisos el consum de carn es reduia a trossets menuts 

en sopes, potatges o estofats. Ara, però, es mengen bistecs i embo-

tits en grans quantitats. En canvi, en temps difícils, com ara guerres o 

crisis, el consum de carns, aus, productes lactis i ous es veia reduit en 

favor d’una dieta més espartana.

A l’Àfrica del Nord i el Pròxim Orient, les prohibicions religioses 

de l’islam i el judaisme modifiquen la dieta. A més, aquestes cuines 

estan influides per les tradicions provinents de l’Àsia Central i del 

subcontinent indi, sobretot pel que fa a l’ús d’espècies i condiments. 

Font: Viquipèdia (adaptació)

1.  En algun text actual pot ser que trobeu alguna paraula amb aquest sufix sense dièresi, ja que l’IEC l’ha eliminada fa poc.
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La majoria dels mots compostos s’escriuen sense guionet, però hi ha alguns casos en 

què fem servir el guionet per a enllaçar-los, com ara:

a) En els numerals per a unir les desenes i les unitats, i les unitats i les centenes: vint-i-
tres, trenta-quatre, noranta-huit; dos-cents, tres-cents; quaranta-dosé, seixanta-cinqué.

b) En compostos en què el primer element és un punt cardinal: nord-americà, sud-oest.

c) En compostos reduplicatius en què es repeteix un significat o un patró rítmic: a mata-
degolla, a corre-cuita, non-non, xino-xano, nyam-nyam, ping-pong, baliga-balaga, tic-tac.2

d) En compostos en què el segon element comença per r-, s- o x- i el primer acaba en 

vocal: esclata-sang, escura-xemeneies, compta-revolucions, pit-roig, gira-sol, busca-raons.

e) En compostos en què la unió pot alterar o dificultar la lectura: Bell-lloc, cor-robat.

f) En els compostos en què el primer element du accent: despús-ahir, pèl-blanc.

g) En els compostos que comencen per l’adverbi no, seguit d’un substantiu: no-res.3

16 Decideix quins d’aquests compostos porten guionet i quins van sense guionet i copia’ls en un full.

nou ric, ciència ficció, renta plats, guarda roba, fil ferro, porta monedes, pèl blanc, no agressió, blanc i 

blau, penja robes, pit roig, sud oest, col i flor, cara girat, sord mut, ziga zaga, bub bub, penya segat, blau 

grana, cara xuplat, passa puré

El guionet també serveix per a unir els pronoms febles al verb quan van darrere. És a dir, quan el verb és un infi-

nitiu, un gerundi o un imperatiu o, també, quan es tracta de perífrasis verbals. En aquest cas els pronoms poden 

anar tant davant com darrere. 

17 Completa el diàleg amb la forma i la posició correcta dels pronoms que tens entre parèntesis.

–Ricard, [Em] ............ajuda............ a parar taula.

–D’acord, mare. Quants [En] ............serem............?

–Vénen els cosins amb els fills. [En] ............serem............ 

deu. Als xiquets [Els] ............posa............ cullera i forqueta, 

però no [Els] ............poses............ ganivet. 

–I als grans, quin ganivet [Ens] ............trac............, de peix 

o de carn?

–Tots dos. El pare i jo [us] ............hem preparat............ un 

menú molt complet. Ah, i [hi] ............posa............ també culle-

retes de postres.

–No seria millor [lEs] ............traure............ al final del sopar? 

–No, que són per a la mousse de formatge que [Ens] 

 ............ha de portar............ la iaia.

–Ah, d’acord. I de copes, quines calen?

–[lEs] ............traurem............ totes i [lEs] ............posarem............ a 

l’aparador i cadascú que [Es] ............servisca............ en el tipus 

de copa que més [li] ............agrade............

–I els plats?

–[En] ............Posa............ de fondos i de plans. Als xiquets 

els més xicotets i a nosaltres els grans.

–Alguna cosa més?

–De moment ja està. Les fonts i les plates [lEs] ............

deixa............ preparades damunt la taula de la cuina i els 

vins [Els] ............posa............ a refrescar una miqueta, i ja [Els] 

............traurem............ a última hora.

2.  Els criteris ortogràfics de l’iEC publicats el maig del 2017 han limitat l’ús del guionet als compostos reduplicatius fonètics, de 
manera que en alguns textos podem trobar sense guionet expressions com a correcuita, a matadegolla, etc.  

3.  L’IEC considera que alguns adjectius precedits de no ja estan prou fixats, de manera que en alguns textos podem trobar-los amb 
guionet: no-bel·ligerant, no-figuratiu, etc.
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M’he comprat un robot de cuina nou i 

podré fer més de cinc-centes receptes diferents. Guanyaré 

una estrella Michelin, després dues, i tres... i milions d’euros 

i em podré comprar una casa més gran. No, dues cases!  

I obriré una franquícia, i...

Numerals cardinals, ordinals i multiplicatius

Pel que fa als cardinals, alguns aspectes destacats són aquests:

• Tenen variació de gènere un/una i cents/centes. 

• També admet variació dos/dues en registres formals.

• Alguns cardinals tenen formes de plural: milió, bilió, trilió  milions, bilions, trilions, etc. 

• Atenció: quan usem els cardinals com a ordinals no hi ha variació: la qüestió vint-i-u, la pàgina cinc-cents.

Xifres o lletres

Per a saber si hem d’escriure un nombre en xifres o en lletres, hem de tindre en compte el tipus de text que 

escrivim. Ací tens una taula que et pot servir per a orientar-te.

En xifra

Quantitats a partir del número 10 i de més de tres paraules: 78.986.

Escales de mapes: 1:1.000.

Cronometratges i resultats esportius: València 2-Real Madrid 1.

Nombres seguits d’unitats físiques, temporals o monetàries o de 

símbols (percentatges, graus, etc.): 10 km, 200 g, 25%, 24 h, 10 $.

Els decimals: 2,5.

Els elements d’una llista.

En lletra

Quantitats fins al número nou i de 

menys de tres paraules: vint-i-u, cinc mil.

Quantitats que acompanyen les parau-

les milió, bilió, etc.: tres bilions.

Les dècades: els anys seixanta.

Quantitats aproximades: prop de cin-
quanta persones.

18  Escolta el text i escriu les quantitats en xifra o en lletra segons corresponga.

Ricard Camarena es muda de Russafa a Bombas Gens

Una superfície de més de ........................ m2 d’estil art déco indus-

trial serà el nou espai de treball del xef Ricard Camarena.

El cuiner obrirà les portes del seu nou restaurant, a 

l’edifici Bombas Gens, una fàbrica dels anys .................., després 

de .................. anys en el barri de Russafa. La nova ubicació és 

al número ................. de l’avinguda de Burjassot de València.

El trasllat del restaurant és degut a diversos mo-

tius, com ara la necessitat de tindre més espai per a 
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oferir una experiència diferent als clients, més enllà 

del menú degustació, o la llum natural que, segons el 

cuiner, trobaven a faltar des de feia temps. 

El nou Ricard Camarena Restaurant manté el seu 

horari, de dimarts a dissabte, amb servei tant al migdia 

com a la nit. El local té capacitat per a ........................ comen-

sals i diferents espais per a gaudir dels menús degus-

tació que serveix l’equip de Camarena, integrat per 

........................ persones.

El primer restaurant que va obrir Camarena a Va-

lència va ser Arrop RC el ....................., amb el qual va revalidar 

l’estrella Michelin que havia aconseguit a Arrop Gandia 

el .................... . Al gener de .................... el va tancar i .................... mesos 

després va inaugurar Ricard Camarena Restaurant. 

Just .................... anys després, el cuiner trasllada el restau-

rant gastronòmic a un espai nou i emblemàtic al barri de 

Marxalenes. El restaurant està situat dins del complex 

que ocupa una antiga fàbrica de bombes hidràuliques i 

vàlvules, que es va construir el .................... . A més de les .................... 

naus on hi ha diferents exposicions d’art modern, el cen-

tre també compta amb un refugi antiaeri de la Guerra 

Civil i amb el celler d’una masia del segle .................... .

Font: Europa Press (14/06/17) (adaptació)

Com has escrit l’últim número que has escoltat? 

Si és el nom d’un segle s’hauria d’escriure en 

xifres romanes (xv). Els números que escrivim 

amb xifres romanes i darrere d’un nom propi o 

d’un segle es lligen com a ordinals si són inferiors 

a deu: Jaume III (tercer); i com a cardinals si són 

superiors: Benet XVI (setze).

Els numerals multiplicatius expressen el nombre de vegades que s’augmenta una entitat (doble, triple, quàdruple).

Els multiplicatius tenen variació de gènere (excepte doble) quan tenen el valor de ‘tantes voltes una xifra’: 

quíntupla. En canvi són invariables quan designen el nombre d’elements d’una entitat: la triple missió.

L’expressió tantes vegades (o voltes) més és equivalent als numerals multiplicatius i s’utilitza molt en la llengua 

parlada, sobretot a partir de quàdruple: quatre voltes més alt, sis vegades més car.

Els numerals col·lectius designen conjunts formats per un nombre concret d’elements. Són substantius i, so-

vint, la forma és coincident amb la dels ordinals femenins: dotzena, vintena, trentena. També és femení el col·lectiu 

grossa, que significa ‘dotze dotzenes’.

Altres numerals col·lectius tenen gènere masculí: parell, centenar, miler. Com hem vist quan parlàvem de cuina, 

les quantitats no sempre s’expressen de forma exacta. I per això tenim expressions com un pessic de, un grapat de, 
bona cosa de, un raig de, un manoll de, una mica de, etc.

A més, hi ha els numerals col·lectius amb valor específic, com els que fan referència a peces i conjunts musi-

cals (duo, duet, quintet, etc.), al nombre de síl·labes d’un mot o d’un vers (trisíl·lab, heptasíl·lab, decasíl·lab), al nom-

bre de versos (dístic, quartet, octava, etc.), d’angles (triangle, pentàgon, hexàgon), de cares d’un poliedre (tetraedre, 
pentaedre, hexaedre), períodes de mesos (trimestre, quadrimestre, semestre), d’anys (bienni, trienni, quinquenni), 

d’efemèrides (cinquantenari, centenari) i franges d’edat (quinquagenari, octogenari, nonagenari). 

19 Canvia les expressions subratllades pels multiplicatius escaients. Caldrà que faces algun canvi ortogràfic.

Hi havia una vegada una lletera que anava somiant que vendria la llet per dues vegades el que valia. «Amb els 

diners que trauré de la venda, compraré dotze ous i els faré covar a la gallina de la veïna. D’aquests ous n’eixiran 

dotze pollets, que es convertiran en pollastres, i els vendré per tres vegades el que em van costar. Amb aquests 

diners em compraré dos vedells, un mascle i una femella, que en fer-se grans em donaran llet i més vedells. Amb 

això guanyaré cinc vegades més i em podré fer una casa de cent metres quadrats amb un corral que...». Això anava 

pensant quan, de sobte, li va caure el cànter de llet i, amb ella, els més de mil somnis que tenia.
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20 Escriu, quan calga, la xifra que corresponga (àrab o romana) per a substituir els números en lletra.

El Llibre del Coch és un receptari català del segle setze. La impressió que es conserva a la Biblioteca Nacional de 

Catalunya és del cinc de novembre de mil cinc-cents vint. El llibre està dedicat a Ferran primer d’Aragó, que va ser 

rei de Nàpols entre mil quatre-cents cinquanta-huit i mil quatre-cents noranta-quatre. El llibre recull receptes en 

la majoria dels més de dos-cents capítols, tot i que n’hi ha alguns dedicats a ensenyar conceptes bàsics de cuina i 

servei (tallar la carn, parar i servir la taula, esmolar, servir aigua, etc.). 

Algunes de les receptes provenen d’un llibre anterior, el Llibre de Sent Soví, del segle catorze de l’any mil tres-

cent vint-i-quatre. D’aquest llibre es conserven dues còpies originals, una de les quals està a la Universitat de 

València i correspon al manuscrit dos-cents setze.

21 Completa aquestes oracions amb el numeral col·lectiu específic adient.

a) Els Beatles van ser un .................................................... que va revolucionar la música popular del segle xx.

b) La festa del .................................................... de Morella se celebra cada sis anys.

c) Durant el primer .................................................... d’aquest curs no tindré classe. Seran quatre mesos molt tranquils.

d) Les albades són formes poètiques de cinc versos (....................................................) de set síl·labes (....................................................) cadascun.

e) El Departament de Defensa dels EUA té la seu al ..................................................... .

f) Tot i que ja té més de setanta anys, continua treballant. És un .................................................... molt actiu.

g) En alguns jocs de rol s’utilitza com a dau un ..................................................... . Cadascuna de les dotze cares aporta una informa-

ció o pista diferent.

h) El museu es va inaugurar aprofitant que feia cents anys del naixement de l’artista i que l’Ajuntament subvenci-

onava les activitats del ..................................................... .

i) Els mots esdrúixols són, com a mínim, ..................................................... .

j) Un .................................................... és un polígon de tres costats i un ...................................................., de quatre.

k) El vers que més utilitzava Ausiàs March era el ...................................................., és a dir, de deu síl·labes, i l’estrofa de huit versos, 

o siga l’..................................................... .

l) Anit va actuar a l’escola de música un .................................................... de corda format per dos violins, una 

viola, un violoncel i un contrabaix.

BANC DE PROVES
Heu de fer un monòleg sobre el tema que us proposem. Llegiu la introducció del tema i 

trieu les idees que considereu i, si voleu, afegiu-ne de pròpies.

Tema

Els hàbits alimentaris dels joves són preocupants. La famosa dieta mediterrània és un record 

del passat. La majoria de menors de vint anys no consumeixen les quantitats d’aliments acon-

sellables. Què es pot fer per tal que els adolescents seguisquen una dieta saludable?

Idees

• Situació real i coneguda al vostre entorn.

• Necessitat d’una educació alimentària adequada.

• Problemes dels ritmes de vida tant dels adults com dels joves.

• Es pot corregir amb el pas a la vida adulta si es prenen mesures.

• Accions legals contra les empreses que fomenten una alimentació poc saludable.


