EXAMEN DE PRONOMINALITZACIÓ SEGONA AVALUACIÓ

NOM I COGNOMS

1a) Substitueix tots els complements de les frases següents. Fes-ho davant i darrere el verb quan siga possible. En les frases en què hi haja complements subratllats cal que substituesques només aquests. Quan es puga posar una combinació secundària i estiga bé s’afegirà 1 dècima. Si estigués malament i la principal estigués bé es comptarà la pregunta amb la meitat de puntuació.  30 encerts: 5 punts; 25 encerts 3’7 punts; 20 encerts: 2’5 punts; 15 encerts: 1’2 punts; 10 encerts: 0’5 punts; 5 encerts: 0’3; 4 encerts: 0’2; 3 encerts: 0’1
 
Complement directe     	  Complement indirecte 
Complement circumstancial  Reflexiu (directe personal)   
Complement del nom		  Atribut                          
Complement de règim	           Complement predicatiu
Subjecte

Del caixó de l’armari escull el jersei.                  El n’escull  / Escull-l’en

	Volia estampar deu icones per a Irene i Isabela.  Els en volia estampar deu / Volia estampar-los-en


	Havia cregut ell mateixa que l’opció era la millor. S’ho havia cregut


	Inicia eixos negocis amb empenta.  Els hi inicia / Inicia’ls-hi


	Ahir va cridar a ma mare  Ahir la va cridar / Ahir va cridar-la


	Han arribat cinc investigadors al museu      N’hi han arribat cinc


	Josep ha amanit aquelles ensalades amb oli per a Maria     Josep li les hi ha amanit (Josep li les hi ha amanides)


	Estem enginyant per a nosaltres mateixos les eixides bones.    


Ens les estem enginyant / Estem enginyant-nos-les

i) No cal que esforces tu mateixa a aconseguir el premi.     No cal que t’hi esforces

	Enric  semblava  a vosaltres el millor.  Enric us ho semblava (Enric vos ho semblava)


	Cal que es penedisquen dels errors comesos.   Cal que se’n penedisquen


	De vesprada hem escoltat amb atenció eixos programes.  De vesprada els hi hem escoltat


	Acaba l’esborrany del projecte  a nosaltres.  


N’’acaba l’esborrany a nosaltres / Acaba’n l’esborrany a nosaltres

	Rafael encistella deu tirs en la pista al segon quart. Rafael n’hi encistella deu al segon quart


o) Van convéncer a elles que vindran ben prompte. Les en van convéncer / Van convéncer-les-en



2a) Substitueix els pronoms febles següents per complements adequats en frases amb sentit. Puntuació:  cada frase bé val 3 dècimes
	S’ho: Ella mateixa pensava que faria tard

Ens en diuen mentides: Diuen mentides de la pel·lícula a nosaltres
La hi fan a l’escola: Fan la festa a l’escola amb il·lusió
Te’ls:  Porten els cabassos per a tu
Us el: Deixen l’abric a vosaltres


 3a)  Indica la funció sintàctica, l’element a què fan referència i si són anafòrics o catafòrics dels pronoms en negreta i subratllats. 12 pronoms bé: 3’5 p; 11: 3’2; 10: 2’9; 9: 2’5; 8: 2,1; 7: 1’7; 6: 1,3; 5: 0,9; 4:: 0’6; 3: 0’3; 2: 0,2; 1: 0,1
Ecosílvia o la gàbia de tallarols de Nerval
Ho adverteix Josep Maria de Sagarra, en aquell llibre tan bonic que és Els ocells amics: els tallarols són uns ocells que cal aprendre a veure, però un colp els saps distingir “en aquell saltar i volar que no para, se’ls agafa una simpatia i un amor que no s’acaben mai més”. I és cert: el tallarol, tallareta o bosqueta formen un grup d’ocellets petits, delicats, de color fumat, amb el cap negre o rogenc, veritablement deliciós. Els veig sovint revolant pel barranc del Palmaret, vora la meua horteta biològica, o fins i tot a dins de la barraqueta de les tomaqueres, i no em canse mai de resseguir-ne el vol petit, nerviós, fredolic, senzillament adorable. Alhora són uns ocells molt beneficiosos, car s’alimenten de larves i insectes i, com diu Sagarra, “el bé que fan no té fi ni compte, perquè no hi ha horta ni jardí, ni fruiterar, ni vinya, ni bosc que no n’estigui ple, i el bé de Déu d’erugues i cuquets que es mengen les tallaretes és de milers i milers”. I ausades que la meua horteta en cria, de cuques![...] 
Llegint el llibre d’Umberto Eco Decir casi lo mismo. Experiencias de traducción (Lumen), m’ha sobtat com passa per sobre d’aquest tema dels tallarols sense donar-hi la deguda importància. [...]
Però no el desitjava Nerval, aquest joc de paraules? És molt possible que no sabera el nom de les fauvettes en italià, però no ho és tan impossible que, com molts altres amants dels ocells, en sabera el nom en llatí, que alhora és la seua denominació científica: Sylvia. I que per això a la seua estimada Sylvie li posara una gàbia plena de tallarols. Una possibilitat que pren força si sabem que es tracta de quelcom totalment extraordinari engabiar tallarols, perquè són insectívors i, com també s’esdevé amb els rossinyols, no resisteixen gaire temps privats de la llibertat. No obstant això, Eco remata l’article: “Tots els traductors italians (jo entre ells) han optat per capinere.” És a dir, per un insuls “le capinere di Silvia”.
En efecte, “dir quasi el mateix”. Crec que Umberto Eco hauria d’haver arriscat aquell gloriós “Le silvie di Silvia”. Perquè, al capdavall, si Nerval no volia suggerir aquella eufònica ocurrència, per quins set sous calia engabiar tallarols? Uns ocellets que no paren quiets i que estimen la llibertat per sobre de totes les coses. En realitat, la cage de fauvettes de Nerval és única en la literatura. I això diu, ja ho crec, molt.
 (fragment extret de Martí Domínguez, El Temps, 20 de gener 2009) 

Pronom
Funció sintàctica
Element a què fa referència
Anafòric/ catafòric
Ho
CD
que els tallarols són uns ocells que cal aprendre a veure

Catafòric
els
CD
els tallarols

anafòric
se
impersonal



em
Reflexiu (CD personal)
Jo mateixa

anafòric
-ne
CN
dels tallarols

anafòric
en
CD
cuques

catafòric
m’
CI
a mi

anafòric
-hi
CRV
a aquest tema dels tallarols

anafòric
el
CD
aquest joc de paraules

catafòric
en
CN
de les fauvettes

anafòric
li
CI
A la seua estimada Sylvie
anafòric
ho
CD
Això / que el fet de dir que la cage de fauvettes de Nerval és única en literatura

anafòric


