
Dedlè. Última parlant d’eyak
Solucionari

1 Escriu un sinònim o explica el significat que prenen en el text les paraules o les expressions següents.
Puntuació: 0’5 per sinònim o per explicació

a. t’has endut els teus mots a la tomba: morir una persona sense haver transmès la llengua eyak que aquesta 
sabia.

b. enraonar: parlar; discutir, examinar, etc., en una conversa; conversar, parlar alternativament dues o més 
persones entre si; xarrar, conversar, discutir.

c. insòlit, insòlita (en el text: “cas insòlit”): desacostumat, extraordinari, únic.

2 En els fragments següents, extrets del text, hi ha tres oracions subordinades, destacades en cursiva. Digues de 
quin tipus són i quina funció sintàctica fan:
Puntuació: 0’5 per cas resolt (Tipus de subordinada: 0’25, funció sintàctica: 0’25)

a. “vivíeu en una regió que ocupava 500 km de la costa d’Alaska”: oració subordinada de relatiu, adjectiva 
especificativa; complement del nom (regió).

b. “Diuen que captaves la grandesa i la misèria de la situació”: oració subordinada substantiva (completiva); 
complement directe.

c. “El cas és que la ciència no ha rescatat el teu eyak”: oració subordinada substantiva; predicat nominal o 
atribut.

3 Explica quin procés de formació de paraules ha originat els mots següents i, per a cada cas, escriu-ne un altre de 
format pel mateix procés i que continga un dels morfemes constitutius (afix, arrel o base) del mot de partida.
Puntuació: 0’5 per paraula (Tipus de procés: 0’2, l’altre exemple: 0’3)

a. venerable: mot format per derivació (sufixació) a partir d’una base verbal vener + a [vocal temàtica], a la qual 
s’afig el sufix –ble. Un altre exemple: suportable, exportable; veneració, venerador, venerablement.

b. transmetre: mot format per derivació (prefixació) a partir d’una base verbal metre, a la qual s’afig el prefix 
trans–. Un altre exemple: transportar, transferir; admetre, ometre, permetre.

c. grandesa: mot format per derivació (sufixació) a partir d’una base adjectival gran(d), a la qual s’afig el sufix 
–esa. Un altre exemple: bellesa, rapidesa, vellesa; grandiós, grandiositat, grandor, engrandir.

4 Torna a escriure els fragments següents extrets del text substituint els sintagmes destacats en cursiva pels pro-
noms febles adequats.
Puntuació: 0’5 per cas resolt

a. “Fumaves compulsivament i insisties a conservar la memòria a través dels lingüistes”: Fumaves compulsi-
vament i  hi insisties.

b. “us van imposar l’anglès”: us el van imposar o van imposar-vos-el.
c. “vivíeu en una regió que ocupava 500 km de la costa d’Alaska”: hi vivíeu.




