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EXERCICIS DE REPÀS. ACCENTUACIÓ I DIÈRESI 

 

1. Poseu els accents i les dièresis que manquen en els textos següents: 

 

D’una manera mes o menys precisa, tothom sap l’adoracio que els hindus dediquen als 

animals. Ara be: el que la majoria de la gent ignora es que aquesta adoracio sigui tan 

actual i, sobretot, tan absoluta. 

Jo, es clar, tampoc no ho sabia. La primera vegada que vaig anar a l’India, em pensava 

que segons quines coses ja no passaven i que, en el fons del fons, no havien passat mai. 

Era un esceptic, sabeu? I la rao no m’assistia pas. 

Aixi, doncs, l’endema d’arribar-hi vaig sortir de l’hotel disposat a passejar i la meva 

primera troballa en el pais estrany, la primera sorpresa diriem, va esser una vaca que 

caminava deixada anar per la vorera, sense aparença de tenir amo ni guardia. Imbuit 

d’europeisme, vaig anar a trobar un policia. 

-Mireu, policia: alli hi ha una vaca perduda –li digui. Si no la recolliu, fara alguna cosa 

que alterara l’ordre public...  

 

2. Diferents estudis han demostrat que la llum natural te una marcada influencia en el 

desenvolupament dels neurotransmissors que incideixen en el nostre estat d’anim. 

Desafortunadament, fins i tot durant l’estiu hi ha persones privades de la llum natural. 

No hi ha cap dubte que es tracta d’una vida en que falta un element indispensable per a 

la salut. 

En els paisos nordics, en que hi ha oscil·lacions molt mes acusades dels periodes 

d’insolacio, s’aprecien dos estats d’anim molt diferents. A l’hivern les persones estan 

recloses en elles mateixes, tenen menys anims, compleixen les seues activitats laborals i 
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tornen a les seues llars. A penes tenen contacte amb els veins i la comunicacio es 

minima. Les mateixes persones modifiquen el seu comportament a la primavera. Es 

tornen mes comunicatives, dinamiques i entusiastes. En el nostre clima no hi ha 

aquestes diferencies, pero en canvi tendim a la progressiva artificialitzacio climatica i 

ens allunyem dels beneficis de la llum natural. Una vida desenvolupada en espais 

tancats, poc ventilats i poc il·luminats fa que la persona siga propensa a patir estrés i 

tensions emocionals, que podrien evitar-se si es compensaren les situacions en que cal 

desenvolupar la quotidianitat. 

 

3. La vida diaria de milers de treballadors a l'Argentina resulta ben dificil. La ruina del 

sistema economic ha provocat la fugida de capitals i l'empobriment de gran part de la 

poblacio. L'index de suicidis s'ha disparat en l'ultim any, i les esglesies ja no donen 

l'abast per atendre les necessitats de la gent. Es dona el cas que fins i tot les cases de la 

caritat es queden petites per a acollir els milers de vagabunds que hi acudeixen per 

omplir el seu estomac. El govern argenti ha aplicat diverses mesures, com ara la 

devaluacio de la moneda, pero aixo no s'ha traduit en una millora, sino que ha tingut uns 

efectes no desitjats. L'actitud del Fons Monetari Internacional tampoc no ha ajudat a 

resoldre el problema, cosa que ha aillat encara mes les autoritats argentines davant de la 

resta del mon. 
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