
FRASES AMB ‘G’ I ‘J’ 
 
Si tens dubtes sobre com articular-les, consulta la  taula de sons a l’apartat 
‘Exercicis de fonètica’ del sites: 
 

1. Segons l’Ajuntament de Girona, durant la nit es va produir una gebrada intensa. 
 
2. La mosca era tan gegantina que en Joan i en Josep es van espantar. 

 
3. Per culpa del gel el cotxe va relliscar i els altres conductors van girar cua. 

 
4. Som al mes de juny i encara es produeixen gelades al Pirineu. 

 
5. El gendre va beure massa ginebra i va fer malbé els geranis.  

 
6. La gelateria estava oberta cada dia de19h a 22h, que és quan la gent surt a 

passejar i a airejar-se. 
 

7. Hem previst de visitar Gènova, Ginebra, Ajaccio i, finalment, l’Urgell. 
 

8. A la reunió hi ha assistit Jordi Vilajoana, Jordi Pujol, Joan Puigcercós,Oriol 
Junqueras, Núria de Gispert, Jaume Gilabert, Germà Gordó, Carme-Laura Gil, 
Marina Geli, Jaume Collboni, Joan Coscubiela i Jordi Baiget. 

 
9. A causa del canvi climàtic les geleres dels Pirineus estan a punt de 

desaparèixer. 
 

10. La gelosia fa sentir molta gent gelosa dels altres. 
 

11. Se’l sentia gemegar des de l’altre costat de la casa. 
 

12. Avui tinc un bon dia: estic més feliç que un gínjol. 
 

13. Quan vas néixer? Ets gèminis, verge o sagitari? 
 

14. Tu i jo som de la mateixa generació, i a més tots dos som del gener. 
 

15. La Generalitat acaba de publicar l’informe, que ha generat moltes 
controvèrsies. 

 
16. Les generalitzacions mai no són bones, perquè sempre hi ha excepcions. 

 
17. La seva generositat el feia tenir gestos amb tota la redacció. 

 
18. El concert va ser genial: els cantants van estar, en general, fantàstics. 

 
19. Van batejar el nen a l’església del carrer Girona, on els esperava una gentada. 

 
20. El futbolista tenia molèsties al genoll i no va jugar cap partit durant tot el mes de 

juny. 
 

21. Catalunya té pobles i ciutats fantàstics, com Torroja del Priorat, la Jonquera, 
Vilajuïga, la Vajol, Ribera d’Urgellet, Josa i Tuixén, Jorba, Argençola, Calonge 
de Segarra,  Sant Fruitós de Bages, Alforja, les Borges del Camp, Colldejou, 
Maspujols, l’Argentera, Jafre, Palafrugell, Regencós, Verges, Pallejà, Sant Joan 



Despí, Sant Jaume dels Domenys, Gisclareny, Gironella, Sant Jaume de 
Frontanyà, Sant Julià de Cerdanyola, Montmajor, Ger, Meranges, Juncosa, 
Juneda, Argelaguer, Sant Jaume de Llierca, Sant Joan de les Fonts, Juià, Sant 
Joan de Mollet, Sant Jordi Desvalls, Sant Julià de Ramis, Argentona, Sant 
Jaume d’Enveja, Freginals, Àger, Algerri, Bellcaire d’Urgell, Bellmunt d’Urgell, 
Santa Eugènia de Berga, Ginestar, Riba-roja d’Ebre, Sant Miquel de 
Campmajor, Ivars d’Urgell, Bell-lloc d’Urgell, les Oluges, Torrefeta i Florejacs, 
Tarroja de Segarra, Sanaüja, la Granja d’Escarp, Gimenells, la Canonja i 
Canejan.  

 
22. En entrar a les esglésies catòliques cal fer una genuflexió de cara a l’altar. 

 
23. Hi ha paraules que són més genuïnes que altres. 

 
24. El Genís, el Gerard, la Gisela i el Sr. Jardí van quedar per acabar la feina que 

el professor Joan Gibert els va manar. 
 

25. Catalunya té una geografia molt variada: costa, planes i muntanyes.  
 

26. La geologia és la ciència que té per objecte l’estudi de la composició, 
l’estructura, la morfologia i l’edat de la Terra. 

 
27. Els gerds són rojos, igual que les maduixes. 

 
28. El gerent va convocar una reunió amb tots els representants. 

 
29. El seu germà es va emprenyar perquè li va llençar el gerro a terra i es va 

trencar. 
 

30. La forma ‘ajudant’ és el gerundi del verb ‘ajudar’. 
 

31. La gespa del jardí estava completament seca a causa de la falta de pluja. 
 

32. He estat dos mesos apuntat al gimnàs i només hi he anat dos dies. 
 

33. El seu pare és enginyer, de manera que no està gaire capacitat per a la feina 
de gestió. 

 
34. El vehicle va girar abans d’hora i va provocar un accident. 

 
35. Les girafes s’han d’encongir per beure aigua, ja que només allargant el coll no 

arriben a terra. 
 

36. La carretera feia tot un seguit de giragonses molt perilloses per a la conducció 
amb pluja. 

 
37. Al Rosselló tan sols parlen català alguns gitanos. 

 
38. El conill estava ajagut al jaç prenent la fresca. 

 
39. Havien descobert el jaciment al juliol, quan hi havia més gent fent turisme a 

Vilanova i la Geltrú. 
 

40. Les taronges de València són de les millors que he menjat mai. 
 



41. Jacint Verdaguer i Josep Carner són els millors poetes catalans que mai hi hagi 
hagut. 

 
42. El japonès és una llengua molt difícil, molt més que les llengües germàniques. 

 
43. Abriga’t i posa’t la jaqueta, fes-me cas. Amb tan sols un jersei passaràs fred. 

 
44. Un dels objectius era que el projecte de recerca tirés endavant mitjançant el 

finançament de la Generalitat. 
 

45. Van estar conjecturant sobre les diverses possibilitats de fugida. 
 

46. Li van injectar l’anestèsia perquè es calmés i no patís. 
 

47. Com que l’havien d’operar, el van obligar a venir en dejú. 
 

48. Calia entendre el jeroglífic per poder resoldre el misteri que els havien plantejat. 
 

49. Joan, Jaume, Jordi i Jesús són alguns dels noms més freqüents. 
 

50. La lingüista es diu Georgina. 
 

51. A la primavera els prats comencen a verdejar. 
 

52. El vestíbul de l’hotel era tan majestuós que feia molt de goig. 
 

53. Si algú hi té alguna objecció, endavant. Si no, el projecte no es modificarà. 
 

54. La projecció internacional de Jaume Cabré als països germànics ha estat molt 
destacada. 

 
55. El subjecte i el verb són els dos principals components de les oracions. 

 
56. Els preus s’han apujat en percentatges altíssims des del juliol. 

 
57. Si cal fer qualsevol arranjament, aviseu el tècnic, ell us ajudarà. 

 
58. Per poder assajar l’obra com cal, necessitem tot el mes de juny. 

 
59. El gerent ha ajornat la reunió per al gener, ja que la pluja ha impedit que es 

pugui desplaçar fins a Barcelona. 
 

60. Mai no m’han agradat les bajoques, però reconec que n’hauria de menjar més 
sovint. 

 
61. Que són bojos o què? Per què discuteixen sobre aquestes bajanades? 

 
62. Els dijous i els diumenges són els dies que més m’agraden de tota la setmana. 

 
63. Les patates estaven molt flonges i esponjoses. 

 
64. L’enveja no és bona, com tampoc no ho és la gelosia. 

 
65. En llenguatge col·loquial, ‘presó’ se sol anomenar ‘garjola’. 

 



66. He estat jo qui l’ha ajudat, perquè tu te n’has anat a jugar a futbol amb el 
Jaume. 

 
67. Les joguines que més m’agraden són les roges. 

 
68. Els lladres van entrar pel garatge i van robar totes les joies que hi havia al 

menjador. 
 

69. El paisatge era tan joliu que em vaig quedar embadalit. 
 

70. La jornada se’m va fer molt llarga perquè a l’hora de dinar gairebé no vaig 
menjar res, només unes bajoques. 

 
71. Els joves de la colla van ajudar l’altra colla a construir el castell. 

 
72. Feia més de tres anys que no el veia i quan ens vam trobar el vaig veure amb 

un aspecte molt més jovenívol. 
 

73. Penso que el major progrés que es pugui fer a la vida ve determinat per la 
generositat de la gent. 

 
74. El vigilant els va obrir la porta després que el jutge els deixés sortir en acabar el 

judici. 
 

75. La majoria de gent que vol la independència es van manifestar ja el juliol del 
2010.   

 
76. El marejol indica que les onades oscil·len entre els 10 i els 50 centímetres 

d’alçada. 
 

77. La rajola estava una mica solta i en trepitjar-la es va desenganxar del tot. 
 

78. Si vols ajustar les mides més val que demanis ajut a algú que en sàpiga. 
 

79. La conjugació de verbs com ‘jeure’ o ‘jugar’ no és la mateixa que la de verbs 
del tipus ‘veure’. 

 
80. El seu cònjuge li va dir que l’ajudés a pelar les taronges, però ella s’hi va negar. 

 
81. No hi ha cap justificació vàlida: reconeix que t’has equivocat! 

 
82. La junta va impugnar la decisió perquè no hi estava gens d’acord. 

 
83. Júpiter és el planeta més gran del sistema solar, el seu diàmetre és molt major 

que el de la Terra. 
 

84. Va jurar i perjurar que no ho faria mai més, però el jutge no s’ho acabava de 
creure, de manera que el jurament no li va servir de res. 

 
85. El jurat del premi va prendre la decisió correcta. 

 
86. El Pallars Jussà i l’Alt Urgell són comarques veïnes, igual que l’Urgell i el Pla 

d’Urgell. 
 



87. Els prejudicis no són bons, ja que ens fan veure les coses com no són en 
realitat. 

 
88. El subjuntiu és el mode verbal marcat per l’activitat subjectiva del parlant. 


