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11.2 Adverbis 

Fixeu-vos en aquestes frases: 
 
Hi ha empreses que aboquen habitualment els seus residus al Mediterrani. 

 L’expansió de les terres de conreu ha d’estar molt ben planificada. 
 La situació dels boscs humits tropicals és molt greu, pitjor cada any que passa. 
 
Les paraules marcades en negreta són adverbis. L’adverbi és una paraula invariable que 
complementa el verb (… aboquen habitualment), l’adjectiu (… molt greu) o un altre adverbi 
(… molt ben planificada). 

 
Els adverbis es classifiquen segons la idea que expressen en adverbis de lloc (lluny, prop, ací, 
davant, etc.), de temps (ara, sovint, sempre, etc.), de manera (bé, pitjor, malament, etc.), de 
quantitat (quasi, almenys, més, un poc, etc.), d’ordre (primer, després, etc.), de dubte (potser, 
etc.), d’afirmació (sí, també, etc.), de negació (no, tampoc, etc.). 

11.2.1 Remarques a l'ús d'alguns adverbis 

 
1. Els adverbis de manera acabats en -ment es formen a partir de la forma femenina de 

l’adjectiu corresponent, a la qual s’afig aquesta terminació: 
 

adjectiu masculí 
 
lent 
seré 
tranquil 

adjectiu femení 
 
lenta 
serena 
tranquil·la 

adverbi de manera 
 
lentament 
serenament 
tranquil·lament 

 
Recordeu que aquests adverbis s’accentuen o no d’acord amb l’accentuació de l’adjectiu 
femení primitiu: dòcilment (dòcil), fàcilment (fàcil), perfectament (perfecta). 

 
En la coordinació de dos o més adverbis acabats en –ment podem optar entre mantenir el sufix 
de cada adverbi i suprimir aquest sufix en el segon terme i els següents, però hem de recordar 
que sempre resulta incorrecte suprimir-lo en el primer dels adverbis, tal com es fa en castellà.  
 

Caminava pausadament i tranquil·lament. 
Caminava pausadament i tranquil·la. 

 
2. L’adverbi mal s’utilitza davant del verb. 
L’adverbi malament s’utilitza darrere del verb. 

 

 Això està mal fet.   Ho ha fet malament. 
 

3. Ben s’utilitza davant del verb. 
Bé s’utilitza darrere del verb. 

 

 Això està ben fet.   Ho ha fet bé. 

Paqui
Resaltado



Unitat 11. Conjucions i adverbis 181 
 
 

4. Mentre té valor conjuntiu. 
Mentrestant té valor adverbial. 

 

Mentre tu et dutxes, jo faré el sopar. 
Tu dutxa’t i jo mentrestant faré el sopar. 

 
5. Sobretot és un adverbi que equival a “per damunt de tot” 

Sobre tot és la combinació de la preposició sobre i l’adjectiu tot. 
 

Sobretot, no oblideu telefonar-me quan arribeu. 
Meditaré sobre tot això que m’han contat. 

 
6. Només és un adverbi que equival a solament, únicament. 

No més és la combinació de la negació no i l’adverbi més. 
 

Només tinc tres dies per a preparar-me l’examen d’Estadística. 
Calcule que aquest llibre val no més de tres mil pessetes. 

 
7. Enlloc s’utilitza per a expressar la idea en cap lloc. 

En lloc significa en comptes de . 
 

L’he buscat però no l’he trobat enlloc. 
Si estudiares en lloc de perdre el temps aprovaries més assignatures. 

 
8. Potser és un adverbi de temps que equival a tal vegada. 

Pot ser és la combinació del verb poder i el verb ser (va seguit normalment de la 
conjunció que + subjuntiu). 

 

Potser vinga demà, perquè mai passen més de tres dies sense que vinga. 
Joan pot ser el pròxim president de l’associació de veïns. 

 
9. Aleshores és un adverbi de temps sinònim de llavors. 

A les hores és la combinació de preposició + article + substantiu hora. 
 

Quan això va passar no ho entenia, perquè aleshores era massa jove. 
Sempre li telefonen a les hores de menjar. 

 
10. Alhora és un adverbi que significa al mateix temps. 

A l’hora combina la preposició amb l’article i el substantiu hora. 
 

Si parleu tots alhora, no puc entendre-us. 
Vine a l’hora que pugues perquè jo estaré esperant-te tot el dia. 

11. Gairebé és un adverbi sinònim de quasi. 
Gaire bé combina gaire +bé (s’usa en oracions no afirmatives). 

 

Això ho sap gairebé tothom. 
Aquest exercici no l’has fet gaire bé, hauràs de tornar-lo a fer. 

 
Recordeu que és incorrecte l’ús de *quasibé, ja que és una unió incorrecta. 
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11.2.1.1 Exercici 

1. Completeu aquestes frases amb les paraules entre parèntesis que siguen correctes: 
 

a) A les hores  (ALESHORES / A LES HORES) que va arribar no podia demanar que 
l’atengueren correctament. 

 

b) Joan i Miquel estan molt compenetrats: han acabat l’exercici _____________________ 
(ALHORA / A L’HORA). 

 

c) _____________________ (SOBRETOT / SOBRE TOT) fes cas del que et diga el 
mestre. 

 

d) Tenia _____________________ (NOMÉS / NO MÉS) trenta-tres anys, però els seus 
cabells eren blancs com la neu. 

 

e) _____________________ (POTSER / POT SER) tu no ho saps, però Lluïsa no té 
treball. 

 

f) Aquest _____________________  (POTSER / POT SER) el problema més greu que 
hem tingut mai. 

 

g) _____________________ (ENLLOC / EN LLOC) de memoritzar-ho hauries d’intentar 
comprendre-ho. 

 

h) Li ho he preguntat tres vegades i m’ha contestat molt_____________________ 
(MALAMENT / MAL) les tres. 

 

i) Jo faré els exercicis _____________________ (MENTRE / MENTRESTANT) tu 
corregeixes els exàmens. 

 

j) Jo no vull que tu ho faces tot, _____________________ (NOMÉS / NO MÉS) la part 
del treball que et correspon. 

 

k) Crec que no anirem _____________________ (ENLLOC / EN LLOC) i ens quedarem 
a casa. 

 

l) D’amics de veritat, en tinc _____________________ (NOMÉS / NO MÉS) de dos. 
 

m) _____________________ (POTSER / POT SER) que siga un poc nerviós, perquè li 
tremolen les mans quan parla en públic. 

 

n) El camí està molt _____________________ (BÉ / BEN) indicat. 
 

o) _____________________ (GAIREBÉ / GAIRE BÉ) he acabat, encara que crec que no 
ho he fet _____________________ (GAIREBÉ / GAIRE BÉ). 
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ADVERBIS MÉS USUALS 
 

 
Temps 

 

 
Lloc 

 
Manera 

Afirmació, 
negació 
i dubte 

 
Quantitat 

abans 
adés 
ahir 
aleshores 
alhora 
anit 
ara 
avui / hui 
demà 
després 
encara 
enguany 
ja 
mai 
mentre 
mentrestant 
prompte 
quan 
sempre 
sovint 
tard 

ací / aquí 
allà / allí 
amunt 
arrere 
avall 
avant 
baix 
dalt 
damunt 
darrere 
davall 
davant 
dins / dintre 
ençà 
endins 
enfora 
enlaire 
enllà 
enlloc 
fora 
lluny 
on 
onsevulga 
pertot 
prop 
sota 

així 
arreu 
bé / ben 
corrents 
debades 
malament / mal 
millor 
pitjor 
sobretot 

no  
potser 
sí 
també 
tampoc 

almenys 
bastant 
gaire 
gens 
massa 
menys 
més 
mig 
molt 
només 
poc 
prou 
quant 
quasi 
tan  
tant 
 

 

Com hem vist abans, els adverbis de manera es poden formar afegint la terminació -ment a la 
forma femenina de l’adjectiu corresponent. Ara bé, no tots els adverbis acabats en -ment són 
de manera. També poden ser: 

 
• de temps: immediatament, actualment... 
• de lloc: localment, externament... 
• de quantitat: totalment, aproximadament... 
• d’afirmació: evidentment, certament... 
• de dubte: possiblement, segurament... 

11.2.1.2 Exercici 

1.Feu l’adverbi en –ment dels adjectius següents: 
 

fàcil àgil 
cortés elegant 
savi audaç 
tranquil dolç 
alegre clar 
boig fosc 
lent obvi 
tebi rar
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11.3 Locucions adverbials 

De vegades, podem trobar els adverbis acompanyats d’una o més paraules i és, aleshores, 
quan parlem de locucions adverbials, perquè no és una sola paraula, sinó tota una expressió (o 
locució) la que fa la funció de l’adverbi. 

 
 

Locucions adverbials més usuals 
 

 
Temps 

 

 
Lloc 

Afirmació, negació 
i dubte 

 
Quantitat 

 
 

A deshora 
A hores d’ara 
A la llarga 
A poqueta nit 
A punt 
Ara i adés 
Ara mateix 
A trenc d’alba 
A vegades 
D’ara endavant 
De bon matí 
De moment 
De seguida 
De sol a sol 
De tant en tant 
De vegades 
En ma vida 
Mai de la vida 
Tard o d’hora 
  

 

A l’entorn 
Al capdamunt 
Al capdavall 
A la vora 
Al voltant 
Amunt i avall 
A prop 
D’ací i d’allà 
De dalt a baix 
Per tot arreu 

 

 

De cap manera 
De segur 
De veres 
En certa manera 
En efecte 
Per descomptat 
Sens dubte 
Si de cas 
Si molt convé 

 

A més a més 
A més de 
A muntó 
Bona cosa 
De més 
Gens ni mica 
Gens ni miqueta 
Més o menys 
Poca cosa 
Sobre manera 
 

 

Manera 
 

A cau d’orella 
A contracor 
A contrapèl 
A corre-cuita 
A estall 
A genollons 
Al cap i a la fi 
Al detall 
A l’engròs 
A la babalà 
A la força 
A la valenta 
A les fosques 
  

 

A males penes 
A mans besades 
A manta 
A penes 
A peu 
A poc a poc 
A posta 
A redolons 
A simple vista 
A tort i a dret 
A ull nu 
Comptat i debatut 
D’amagat 

 

De bat a bat 
De bocaterrosa 
De bon cor  
De cap a peus 
De cap manera  
De cop i volta 
De fit a fit 
De gaidó  
De gom a gom 
De passada 
De pressa 
De retruc 
De reüll 

 

De sobte  
De sotamà 
De valent  
Del tot 
En definitiva 
En dejú 
Fil per randa 
Per endavant  
Sense cap ni peus 
Sense mesura 
Sense solta ni volta 
Si fa no fa 
Si més no 
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Si no coneixeu el significat d’alguna d’aquestes locucions adverbials podeu consultar la 
llista següent: 

 
a) Significat de les locucions adverbials més usuals: 

 
1. a bastament: prou, suficient 
2. a simple vista: sense comptar o mesurar 
3. a cau d’orella: a l’orella i en veu baixa 
4. a contracor: sense tenir-ne ganes 
5. a corre-cuita precipitadament 
6. a doll: en abundància 
7. a dreta llei: en justícia 
8. a frec: molt a la vora 
9. a la babalà: sense posar atenció 
10. a la deriva: sense govern 
11. a la menuda: al detall 
12. a la valenta: amb passió, amb coratge 
13. a l’engròs: en gran quantitat 
14. a les fosques: sense llum, sense veure-

s’hi clar 
15. a les palpentes: ajudant-se de les 

mans per no ensopegar 
16. amb prou feines: quasi no 
17. a mans besades: de gust, amb 

satisfacció 
18. a males penes: amb molt d’esforç 
19. a pler: amb tota la bona disposició 
20. a pleret: a poc a poc, sense pressa 
21. a posta: expressament 
22. a repèl: sense tenir-ne ganes 
23. a redolons: redolant 
24. a tort: sense raó 
25. a tort i a dret: amb raó o sense 
26. a totes passades: amb els mitjans que 

calga 
27. a ull nu: mesurar sense l’ajut de cap 

aparell 
28. a ulls clucs: amb els ulls tancats 
29. a ultrança: fins a l’últim extrem 

possible 
30. al cap i a la fi: en definitiva 
31. al capdavall: en definitiva 
 

 
32. amb un no res: sense el més mínim 

esforç 
33. comptat i debatut: en conclusió 
34. costa amunt: (amb el verb venir) 

sense ganes 
35. d’amagat: ocultament 
36. de bat a bat: obrir del tot 
37. de bell antuvi: abans de tota altra cosa 
38. de biaix: obliquament 
39. de bocaterrosa: boca per avall 
40. del bracet: agafant-se del braç 
41. de cap a cap: d’una punta a l’altra 
42. de cap a peus: de dalt a baix 
43. de colp i volta: d’improvís 
44. de cor: de memòria 
45. de cua d’ull: fent veure que no es 

mira 
46. de debó: de veritat, de veres 
47. de fit a fit: mirar fixament 
48. de franc: gratuïtament 
49. de gairell: de manera obliqua 
50. de gom a gom: sense que hi càpia res 

més 
51. de grat: amb gust 
52. de passada: sense deturar-se gaire 
53. de sobte: inesperadament 
54. de sotamà: d’amagat 
55. de tot cor: amb tota la voluntat 
56. de valent: fermament, amb dedicació 

intensa 
57. en conill: sense roba 
58. en dejú: sense haver menjat res 
59. fil per randa : detalladament 
60. sense solta ni volta: sense gràcia ni 

interés 
61. si fa no fa: aproximadament 
62. xino-xano: caminar a poc a poc 

 
 
 
 
 
 
 
 



180 Quadern de Valencià Mitjà 
 
 

11.2 Adverbis 

Fixeu-vos en aquestes frases: 
 
Hi ha empreses que aboquen habitualment els seus residus al Mediterrani. 

 L’expansió de les terres de conreu ha d’estar molt ben planificada. 
 La situació dels boscs humits tropicals és molt greu, pitjor cada any que passa. 
 
Les paraules marcades en negreta són adverbis. L’adverbi és una paraula invariable que 
complementa el verb (… aboquen habitualment), l’adjectiu (… molt greu) o un altre adverbi 
(… molt ben planificada). 

 
Els adverbis es classifiquen segons la idea que expressen en adverbis de lloc (lluny, prop, ací, 
davant, etc.), de temps (ara, sovint, sempre, etc.), de manera (bé, pitjor, malament, etc.), de 
quantitat (quasi, almenys, més, un poc, etc.), d’ordre (primer, després, etc.), de dubte (potser, 
etc.), d’afirmació (sí, també, etc.), de negació (no, tampoc, etc.). 

11.2.1 Remarques a l'ús d'alguns adverbis 

 
1. Els adverbis de manera acabats en -ment es formen a partir de la forma femenina de 

l’adjectiu corresponent, a la qual s’afig aquesta terminació: 
 

adjectiu masculí 
 
lent 
seré 
tranquil 

adjectiu femení 
 
lenta 
serena 
tranquil·la 

adverbi de manera 
 
lentament 
serenament 
tranquil·lament 

 
Recordeu que aquests adverbis s’accentuen o no d’acord amb l’accentuació de l’adjectiu 
femení primitiu: dòcilment (dòcil), fàcilment (fàcil), perfectament (perfecta). 

 
En la coordinació de dos o més adverbis acabats en –ment podem optar entre mantenir el sufix 
de cada adverbi i suprimir aquest sufix en el segon terme i els següents, però hem de recordar 
que sempre resulta incorrecte suprimir-lo en el primer dels adverbis, tal com es fa en castellà.  
 

Caminava pausadament i tranquil·lament. 
Caminava pausadament i tranquil·la. 

 
2. L’adverbi mal s’utilitza davant del verb. 
L’adverbi malament s’utilitza darrere del verb. 

 

 Això està mal fet.   Ho ha fet malament. 
 

3. Ben s’utilitza davant del verb. 
Bé s’utilitza darrere del verb. 

 

 Això està ben fet.   Ho ha fet bé. 

Paqui
Resaltado
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11.3.1 Exercicis 

1. Comproveu que sou capaços de recordar cada significat i completeu les frases 
següents amb les locucions adverbials que us proposem: 

 

a) He anat a veure’l sense ganes, perquè no puc suportar-lo. 

______________________________________________________________________  

b) L’aigua raja abundantment de la font de la plaça Major. 

______________________________________________________________________  

c) No el va matar, però la bala li deixà una marca perquè li passà molt a prop. 

______________________________________________________________________ 

d) No m’importa fer-li aquest favor, li’l faré amb molt de gust. 

______________________________________________________________________  

e) Van llançar les acusacions sense raó o amb ella, sense pensar els perjudicis. 

______________________________________________________________________  

f) No tinc cap bàscula, però sense cap aparell calcule que deus pesar 57 quilos.  

______________________________________________________________________  

g) Els estudiants tenien material en quantitat suficient per a poder fer el treball. 

______________________________________________________________________  

h) He llegit la novel·la L’home que xiuxiuejava als cavalls fluix i a l’orella, de la qual ara 

han fet la pel·lícula, protagonitzada per Robert Redford. 

______________________________________________________________________  

i) Va caure per les escales fent voltes i voltes. 

______________________________________________________________________ 

j) M’han suspés injustament i he anat a queixar-me’n.  

______________________________________________________________________  

k) Sempre defensa les seues posicions fins a les últimes conseqüències. 

______________________________________________________________________  

l) No sé perquè s’enfada després de tot va ser culpa seua. 

______________________________________________________________________ 

 
 
 

a bastament, a cau d'orella, a contracor, a doll, a frec, a mans besades, a redolons, a 
tort, a tort i a dret, a ull nu, a ultrança, al cap i a la fi. 
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− El meló i el casament són coses d’encertament 

− Quan març fa abril, abril fa març 

− Passar més fam que un mestre d’escola 

− Jutge que no té consciència, mai farà bona sentència 

− Al gos flac, tot són puces 

− Músic pagat fa mal so 

− El dinar reposat, el sopar passejat 

− Tal faràs, tal trobaràs 

− Forasters vindran que de casa ens trauran 

− Fins al deu de juny no et descordes el puny 

 
Frases fetes 

 
− En sentir allò es va quedar blanc com la paret. 

− El caràcter del germà és com de la nit al dia. 

− Els seus fills no es duien bé. Eren el gat i el gos. 

− Se les va engolir com el puny. 

− Aquest menjar és bo com la bresca. 

− Aquesta gent va venir i va posar arrels. 

− Ara sí que estem venuts al panís. 

− M’he quedat amb la mel a la boca. 

− Sempre fa orelles sordes, no cal dir-li res. 

− Té els ulls al tos i és incapaç de veure-hi clar. 

− Deixa’m tranquil! No sigues puça. 

− No te’n refies, de vegades et dona garsa per perdiu. 

− El teu germà no està bé del cap, està com una cabra. 

− Jaume mai no fa res, sempre està fent el gos. 

− No l’enganyaràs mai, és gat vell. 

− La meua àvia sempre està a l’església. És una rata de sagristia. 

− No et faces il·lusions! Sempre tens pardalets al cap. 
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11.3.1 Exercicis 

1. Comproveu que sou capaços de recordar cada significat i completeu les frases 
següents amb les locucions adverbials que us proposem: 

 

a) He anat a veure’l sense ganes, perquè no puc suportar-lo. 

______________________________________________________________________  

b) L’aigua raja abundantment de la font de la plaça Major. 

______________________________________________________________________  

c) No el va matar, però la bala li deixà una marca perquè li passà molt a prop. 

______________________________________________________________________ 

d) No m’importa fer-li aquest favor, li’l faré amb molt de gust. 

______________________________________________________________________  

e) Van llançar les acusacions sense raó o amb ella, sense pensar els perjudicis. 

______________________________________________________________________  

f) No tinc cap bàscula, però sense cap aparell calcule que deus pesar 57 quilos.  

______________________________________________________________________  

g) Els estudiants tenien material en quantitat suficient per a poder fer el treball. 

______________________________________________________________________  

h) He llegit la novel·la L’home que xiuxiuejava als cavalls fluix i a l’orella, de la qual ara 

han fet la pel·lícula, protagonitzada per Robert Redford. 

______________________________________________________________________  

i) Va caure per les escales fent voltes i voltes. 

______________________________________________________________________ 

j) M’han suspés injustament i he anat a queixar-me’n.  

______________________________________________________________________  

k) Sempre defensa les seues posicions fins a les últimes conseqüències. 

______________________________________________________________________  

l) No sé perquè s’enfada després de tot va ser culpa seua. 

______________________________________________________________________ 

 
 
 

a bastament, a cau d'orella, a contracor, a doll, a frec, a mans besades, a redolons, a 
tort, a tort i a dret, a ull nu, a ultrança, al cap i a la fi. 
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2. Feu el mateix amb les següents locucions adverbials, comproveu-ne el significat i 

completeu-hi les frases següents: 

 
a) He perdut el treball d’Història i he hagut de fer-lo una altra vegada. 

 

b) Em mirava de gairell, és a dir, de cua d’ull. 

 

c) En resum, aquesta discussió no confirma les nostres expectatives. 

 

d) No calia que m’ho digueres, jo ja ho sabia des del començament. 

 

e) Quan vaig entrar em van mirar de dalt a baix i, de repent començaren a insultar-me. 

 

f) El concert és gratuït, de veres, perquè rep una subvenció de l’Ajuntament. 

 

g) Oficialment no li van pagar, però el recompensaren d’amagat. 

 

h) Si vols aprovar, has de treballar insistentment. 

 

i) M’ho va explicar tot sense deixar-se cap detall. 

 

j) Hi devia haver aproximadament 300 persones.  

 

 

 

comptat i debatut, de bell nou, de bell antuvi, de gaidó, de cop i volta, de cap a peus, 

de franc, de sotamà, de valent, fil per randa, si fa no fa, de debò. 
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3. Ompliu els buits de les frases següents amb les locucions adverbials que us proposem: 
 

 

a) El concert va tenir un èxit sense precedents. Les grades estaven _______________. 

b) Estava molt nerviós perquè no sabia quin problema tenia l’ordinador, però va venir el 

tècnic informàtic i el va apanyar _______________. 

c) El conferenciant va tenir molt d’èxit. Ho va explicar tot _______________ i va rebre un 

gran aplaudiment. 

d) Com que no tenia res a fer i encara era massa prompte, he decidit anar 

_______________ cap al lloc de la reunió. 

e) És un mecànic amb molta experiència. _______________ pot dir-te què et costarà la 

reparació de l’automòbil. 

f) Si necessites comprar molts barrets de pallasso, conec una fàbrica que en ven 

_______________. 

g) La teua amiga és bastant antipàtica. Sempre que li presentes algú, el mira 

_______________ per treure-li el mínim defecte. 

h) No m’apetia gens anar a visitar els meus sogres, però com que celebraven les noces d’or 

hi vaig anar _______________. 

i) Pere i Marta semblen els amants de Terol. Sempre estan junts i passegen 

_______________ per tots els carrers de la ciutat. 

j) L’apagada general em va agafar a la cuina mentre preparava el sopar. Vaig haver d’anar 

fins al menjador _______________. Ho vaig passar ben malament. 

 
 
 
 
 

a simple vista, a contracor, a l’engròs, a les palpentes, amb un no res, del bracet, de cap a 

peus, de gom a gom, fil per randa, xino-xano. 
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11.2 Adverbis 

11.2.1 Remarques a l'ús d'alguns adverbis 

11.2.1.1 Exercici 

1. Completeu aquestes frases amb les paraules entre parèntesis que siguen correctes:

a) A les hores  que va arribar no podia demanar que l’atengueren correctament.

b) Joan i Miquel estan molt compenetrats: han acabat l’exercici alhora.

c) Sobretot fes cas del que et diga el mestre.

d) Tenia només trenta-tres anys, però els seus cabells eren blancs com la neu.

e) Potser tu no ho saps, però Lluïsa no té treball.

f) Aquest pot ser el problema més greu que hem tingut mai.

g) En lloc de memoritzar-ho hauries d’intentar comprendre-ho.

h) Li ho he preguntat tres vegades i m’ha contestat molt malament les tres.

i) Jo faré els exercicis mentre tu corregeixes els exàmens.

j) Jo no vull que tu ho faces tot, només la part del treball que et correspon.

k) Crec que no anirem enlloc i ens quedarem a casa.

l) D’amics de veritat, en tinc no més de dos.

m) Pot ser que siga un poc nerviós, perquè li tremolen les mans quan parla en públic.

n) El camí està molt ben indicat.

o) Gairebé he acabat, encara que crec que no ho he fet gaire bé.
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11.2.1.2 Exercici 
1. Feu l’adverbi en –ment dels adjectius següents: 
 

fàcil  fàcilment  àgil  àgilment 
cortès (cortés)  cortesament  elegant  elegantment 
savi  sàviament  audaç  audaçment 
tranquil  tranquil·lament  dolç  dolçament 
alegre  alegrement  clar  clarament 
boig  bojament  fosc  foscament 
lent  lentament  obvi  òbviament 
tebi  tèbiament  rar  rarament 
 
 

11.3 Locucions adverbials 

11.3.1 Exercicis 

1. Comproveu que sou capaços de recordar cada significat i completeu les frases 
següents amb les locucions adverbials que us proposem: 

 

a) He anat a veure’l a contracor, perquè no puc suportar-lo. 

b) L’aigua raja a doll de la font de la plaça Major. 

c) No el va matar, però la bala li deixà una marca perquè li passà a frec. 

d) No m’importa fer-li aquest favor, li’l faré a mans besades. 

e) Van llançar les acusacions a tort i a dret, sense pensar els perjudicis. 

f) No tinc cap bàscula, però a ull nu calcule que deus pesar 57 quilos.  

g) Els estudiants tenien material a bastament per a poder fer el treball. 

h) He llegit la novel·la L’home que xiuxiuejava als cavalls a cau d’orella, de la qual ara 

han fet la pel·lícula, protagonitzada per Robert Redford. 

i) Va caure per les escales a redolons. 

j) M’han suspès (suspés) a tort i he anat a queixar-me’n.  

k) Sempre defensa les seues posicions a ultrança. 

l) No sé perquè s’enfada; al cap i la fi va ser culpa seua. 

a bastament, a cau d'orella, a contracor, a doll, a frec, a mans besades, a redolons, a 
tort, a tort i a dret, a ull nu, a ultrança, al cap i a la fi. 
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2. Feu el mateix amb les següents locucions adverbials, comproveu-ne el significat i 
completeu-hi les frases següents: 

 
a) He perdut el treball d’Història i he hagut de fer-lo de bell nou. 

b) Em mirava de gaidó, és a dir, de cua d’ull. 

c) Comptat i debatut, aquesta discussió no confirma les nostres expectatives. 

d) No calia que m’ho digueres, jo ja ho sabia de bell antuvi. 

e) Quan vaig entrar em van mirar de cap a peus i, de cop i volta començaren a insultar-

me. 

f) El concert és de franc, de debò, perquè rep una subvenció de l’Ajuntament. 

g) Oficialment no li van pagar, però el recompensaren de sotamà. 

h) Si vols aprovar, has de treballar de valent. 

i) M’ho va explicar tot fil per randa. 

j) Hi devia haver si fa no fa 300 persones. 

 
3. Ompliu els buits de les frases següents amb les locucions adverbials que us proposem: 
 

 
 

a) de gom a gom 

b) amb un no res 

c) fil per randa 

d) xino-xano 

e) a simple vista 

f) a l’engròs 

g) de cap a peus 

h) a contracor 

i) del bracet 

j) a les palpentes 

 

comptat i debatut, de bell nou, de bell antuvi, de gaidó, de cop i volta, de cap a peus, 

de franc, de sotamà, de valent, fil per randa, si fa no fa, de debò. 

a simple vista, a contracor, a l’engròs, a les palpentes, amb un no res, del bracet, de cap a 

peus, de gom a gom, fil per randa, xino-xano. 
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