FIXA-T’HI

SALUTACIÓ
Benvolgut/uda,
Et donem la benvinguda al grup xerrem, que organitza la Coordinadora
d’Associacions per la Llengua Catalana (CAL) i que condueixen persones
voluntàries que t’acompanyaran tot el temps que necessitis per poder
expressar-te en català amb fluïdesa i correcció.
Desitgem que emprenguis amb constància aquest camí i que l’aprenentatge
de la llengua catalana et porti a usar-la amb fluïdesa, a gaudir de noves
relacions personals i a conèixer de més a prop i estimar aquest país que ens
acull a tots.
Felicitats per haver decidit millorar el teu català participant en un
grup xerrem.
Atentament,
L’equip del projecte xerrem
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DADES DEL GRUP
Lloc
Horari
Dia:
Hora:

Calendari
Primer trimestre

Segon trimestre

Tercer trimestre

Data d’inici:

Data d’inici:

Data d’inici:

Data d’acabament:

Data d’acabament:

Data d’acabament:

Dies festius:

Dies festius:

Dies festius:

Nom dels guies:

Telèfon i correu electrònic:
Contactes

Contacte de la CAL: 934 159 002, junts@cal.cat / xerrem@cal.cat
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CATALÀ A L’ABAST
Per millorar, comunicar-te i viure en català

Aprendre’n
- Disposes d’una llista completa dels llocs on es fan cursos presencials o a distància:
http://www20.gencat.cat/portal/site/Llengcat/ (Ves a Publicacions en línia)
320 llocs per aprendre català

- Pots demanar informació al Consorci per la Normalització Lingüística:
C. de Muntaner, 221, 08036 Barcelona (de 9 a 13.30h i de 15 a 17h)
Tel. 932 723 100
www.cpnl.cat

- Tens un curs de català per internet que treballa tots els nivells d’aprenentatge i que pots
seguir de forma lliure o tutoritzada:
www.parla.cat

- Pots aprendre català quan i com vulguis en un centre d’autoaprenentatge. Hi trobaràs recursos i materials, un assessor t’orientarà i t’aconsellarà, i gaudiràs d’un espai tranquil de
treball.
http://www20.gencat.cat/portal/site/Llengcat/ (Ves a Aprendre català. Autoaprenentatge)

Practicar-lo
- Participa en sortides gratuïtes per conèixer Catalunya mentre practiques el català. Les organitza Òmnium Cultural amb el programa Quedem. Informa-te’n a:
http://www.omnium.cat/quedem.php
O al telèfon 933 069 626

- Demana una persona voluntària que disposi d’una hora setmanal per xerrar amb tu en català. Fes-ho participant en el programa Voluntariat per la llengua:
http://www20.gencat.cat/portal/site/Llengcat (Ves a Serveis. Voluntariat per la llengua)
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Llegir-lo, parlar-lo i escoltar-lo
- Les biblioteques municipals t’ofereixen l’oportunitat de llegir obres d’autors contemporanis i de participar en xats i fòrums amb els autors. T’hi pots inscriure a:
http://www.clubdelectura.net

- Hi ha moltes biblioteques públiques que organitzen clubs de lectura fàcil. Llegeixes una
obra i et reuneixes un cop al mes amb els que l’han llegida per comentar-la amb una persona experta. Consulta-ho a:
http://www20.gencat.cat/portal/site/Biblioteques
Conté, a més, enllaços a totes les biblioteques de les diputacions de Barcelona, Tarragona,
Lleida i Girona.

- Disposes de col·leccions de novel·les de lectura graduada, amb CD inclòs. Podràs llegir-les
i escoltar-les. En tens una llista per nivells a:
http://www20.gencat.cat/portal/site/Llengat/ (Ves a Publicacions en línia) Recursos per
aprendre català

- Cada dia es publiquen diaris en català: L’Ara, El Punt/Avui, El Periódico, La Vanguardia, El
Segre, etc.

Viure en català
- Fes-te soci de l’associació Veu pròpia. La formem persones de tota mena amb un tret comú: no tenen el català com a primera llengua, però l’han adoptat com a llengua habitual.
Dona suport a les persones que estan adoptant el català o s’ho estan plantejant, i els proporciona un primer àmbit social d’ús de la llengua. Informa-te’n a:
http://www.veupropia.info
veupropia@gmail.com
- Participa com a convidat o com a soci en alguna de les entitats del país o de la teva població que promouen –a més de les activitats que els són pròpies– la trobada i l’amistat entre
persones, l’estimació al país i l’ús social del català. N’hi ha moltíssimes. Pots consultar la
informació que s’ofereix a:
http://www.gencat.net/entitats
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I sempre pots...
- Llegir diaris, revistes i obres literàries en català
- Escoltar emissores de ràdio i televisió catalanes
- Recórrer el país per conèixer-lo i estimar-lo
- Demanar a la gent que et parli en català
- Interessar-te per tot el que es relaciona amb la llengua catalana, des del respecte
i l’estimació de totes les llengües.
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ON ES PARLA CATALÀ

Nombre de parlants
L’Alguer: 44.000 parlants (0,03 % dels habitants dels Països Catalans)
Andorra: 84.000 parlants
Balears: 1.095.000 parlants
El Carxe: 600 parlants

Catalunya: 7.546.000 parlants (51,55 %)
Catalunya Nord: 457.000 parlants
Franja de Ponent: 47.000 parlants
País Valencià: 5.129.000 parlants
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LECTURES FÀCILS
Lectura graduada
Llegir novel·les i obres de lectura fàcil per a adults és una manera molt profitosa d’aprendre
català. Pots demanar llibres a la biblioteca pública que tinguis més a prop. Els bibliotecaris
t’orientaran perquè triïs la lectura més apropiada al teu nivell i a les teves preferències.

Mostra d’editorials i webs
Aquí tens una mostra d’editorials que ofereixen llibres de lectura graduada:
Edicions La Galera: www.lagaleraeditorial.com

Edicions de l’Abadia de Montserrat: www.pamsa.cat

Edicions La Mar de Fàcil: www.lamardefacil.com

Editorial Castellnou: www.castellnouedicions.com

Editorial Moll (Mallorca): www.editorialmoll.cat

Editorial Hermes: www.hermeseditora.com

Editorial Eumo: www.eumoeditorial.com

Editorial Germania: http://editorialgermania.blogspot.com

Editorial Gaumin: www.lecturafacil.net

I alguns llocs web on podràs comprar llibres de lectura graduada:
Associació Lectura fàcil www.lecturafacil.net (llibres en català i castellà) i Abacus: www.abacus.coop

Mostra de llibres
Vet aquí alguns títols interessants, d’arreu del món:
Col·lecció Kalafat:
L'illa del Tresor, R. L. Stevenson

Col·lecció Contes d'arreu:
Vint-i-quatre receptes d'arreu

Robinson Crusoe, D. Defoe

El riure de la hiena: conte centreafricà

Les aventures de Tom Sawyer, M. Twain

Res no és el que és: conte del nord d’Àfrica

Maurice, M. Shelley

L’ocell de la felicitat: conte tibetà

La volta al món en 80 dies, J. Verne

La princesa i el talp: conte georgià

Mary Poppins, P. L. Travers

La nena del dia i la nit: conte veneçolà

Tristany i Isolda, Anònim

El cuiner del mandarí: conte xinès.

Moby Dick, H. Melville

El còndor i les estrelles: conte peruà

El fantasma de Canterville , O. Wilde

Compta fins a cinc: conte indi

El llibre de la selva, R. Kipling

L'atrapallunes: conte sud-africà

El Dr. Jekyll i Mr Hyde, R. L. Stevenson

La torre de la donzella: conte turc

L'escarabat d'or , E. A. Poe

El maputxe sense ombra: conte maputxe

La crida del bosc , J. London

Els tres pans: conte rus
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ON PUC CONSULTAR LLENGUA?
Diccionaris
A Internet:
- Diccionari escolar: www.dicdidac.cat
- Diccionari de l’Enciclopèdia Catalana: www.diccionari.cat
- Diccionari de l’Institut d’Estudis Catalans: http://dlc.iec.cat/
- Diccionaris diversos: www.diccionaris.cat
- Diccionari multilingüe (català, castellà, anglès, alemany): http://www.multilingue.cat/
- Consultes de termes i expressions: www.gencat.cat/optimot/
En paper:
- Es poden trobar a la cooperativa Abacus, a les llibreries o a les biblioteques.

Gramàtiques
- Gramàtica pràctica del català. Editorial Teide
- Els verbs conjugats, de Joan B. Xuriguera. Editorial Claret

Manuals d’exercicis per parlar
- Llesques de conversa, de Jordi Esteban. Editorial Àgilment www.agilment.com
- Llengua catalana. Nivell llindar 1, 2 i 3, de Dolors Badia www.casadellibro.com

Cursos per Internet
- Tots els nivells: www.parla.cat (dues modalitats: tutoritzada, amb cost, i lliure, sense
cost)
- Nivells B2 i C1: http://aplicacions.llengua.gencat.cat/itineraris-aprenentatge/
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FITXA DE LES SESSIONS
Aquí tens la possibilitat d’anotar cada dia les coses noves que aprens a dir per anar millorant
la teva parla, les coses de què t’has assabentat i que no sabies o que consideres interessants. També hi pots anotar el que voldries corregir o millorar i que et demanarà un esforç
d’atenció. Per exemple:
Què he après? Postres és femenina: les postres
Què conec més? Els panadons són unes empanades fetes amb espinacs, pinyons i panses
En què puc millorar? No: Porque / Sí: Perquè

Sessió número: ____

Data: ___ / ___ / ______

Què he après?

Què conec més? (curiositats lingüístiques, referències del país, etc.)

En què puc millorar?

Sessió número: ____

Data: ___ / ___ / ______

Què he après?

Què conec més? (curiositats lingüístiques, referències del país, etc.)

En què puc millorar?
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Sessió número: ____

Data: ___ / ___ / ______

Què he après?

Què conec més? (curiositats lingüístiques, referències del país, etc.)

En què puc millorar?

Sessió número: ____

Data: ___ / ___ / ______

Què he après?

Què conec més? (curiositats lingüístiques, referències del país, etc.)

En què puc millorar?

Sessió número: ____

Data: ___ / ___ / ______

Què he après?

Què conec més? (curiositats lingüístiques, referències del país, etc.)

En què puc millorar?

Sessió número: ____

Data: ___ / ___ / ______

Què he après?

Què conec més? (curiositats lingüístiques, referències del país, etc.)

En què puc millorar?

Sessió número: ____

Data: ___ / ___ / ______

Què he après?

Què conec més? (curiositats lingüístiques, referències del país, etc.)

En què puc millorar?

Sessió número: ____

Data: ___ / ___ / ______

Què he après?

Què conec més? (curiositats lingüístiques, referències del país, etc.)

En què puc millorar?

Sessió número: ____

Data: ___ / ___ / ______

Què he après?

Què conec més? (curiositats lingüístiques, referències del país, etc.)

En què puc millorar?

Sessió número: ____

Data: ___ / ___ / ______

Què he après?

Què conec més? (curiositats lingüístiques, referències del país, etc.)

En què puc millorar?

Sessió número: ____

Data: ___ / ___ / ______

Què he après?

Què conec més? (curiositats lingüístiques, referències del país, etc.)

En què puc millorar?

Sessió número: ____

Data: ___ / ___ / ______

Què he après?

Què conec més? (curiositats lingüístiques, referències del país, etc.)

En què puc millorar?

Sessió número: ____

Data: ___ / ___ / ______

Què he après?

Què conec més? (curiositats lingüístiques, referències del país, etc.)

En què puc millorar?

Sessió número: ____

Data: ___ / ___ / ______

Què he après?

Què conec més? (curiositats lingüístiques, referències del país, etc.)

En què puc millorar?

Sessió número: ____

Data: ___ / ___ / ______

Què he après?

Què conec més? (curiositats lingüístiques, referències del país, etc.)

En què puc millorar?

Sessió número: ____

Data: ___ / ___ / ______

Què he après?

Què conec més? (curiositats lingüístiques, referències del país, etc.)

En què puc millorar?

Sessió número: ____

Data: ___ / ___ / ______

Què he après?

Què conec més? (curiositats lingüístiques, referències del país, etc.)

En què puc millorar?

Sessió número: ____

Data: ___ / ___ / ______

Què he après?

Què conec més? (curiositats lingüístiques, referències del país, etc.)

En què puc millorar?

Sessió número: ____

Data: ___ / ___ / ______

Què he après?

Què conec més? (curiositats lingüístiques, referències del país, etc.)

En què puc millorar?

Sessió número: ____

Data: ___ / ___ / ______

Què he après?

Què conec més? (curiositats lingüístiques, referències del país, etc.)

En què puc millorar?

Sessió número: ____

Data: ___ / ___ / ______

Què he après?

Què conec més? (curiositats lingüístiques, referències del país, etc.)

En què puc millorar?

Sessió número: ____

Data: ___ / ___ / ______

Què he après?

Què conec més? (curiositats lingüístiques, referències del país, etc.)

En què puc millorar?

Sessió número: ____

Data: ___ / ___ / ______

Què he après?

Què conec més? (curiositats lingüístiques, referències del país, etc.)

En què puc millorar?

Sessió número: ____

Data: ___ / ___ / ______

Què he après?

Què conec més? (curiositats lingüístiques, referències del país, etc.)

En què puc millorar?

Sessió número: ____

Data: ___ / ___ / ______

Què he après?

Què conec més? (curiositats lingüístiques, referències del país, etc.)

En què puc millorar?

Sessió número: ____

Data: ___ / ___ / ______

Què he après?

Què conec més? (curiositats lingüístiques, referències del país, etc.)

En què puc millorar?

Sessió número: ____

Data: ___ / ___ / ______

Què he après?

Què conec més? (curiositats lingüístiques, referències del país, etc.)

En què puc millorar?

Sessió número: ____

Data: ___ / ___ / ______

Què he après?

Què conec més? (curiositats lingüístiques, referències del país, etc.)

En què puc millorar?

Sessió número: ____

Data: ___ / ___ / ______

Què he après?

Què conec més? (curiositats lingüístiques, referències del país, etc.)

En què puc millorar?

Sessió número: ____

Data: ___ / ___ / ______

Què he après?

Què conec més? (curiositats lingüístiques, referències del país, etc.)

En què puc millorar?

Sessió número: ____

Data: ___ / ___ / ______

Què he après?

Què conec més? (curiositats lingüístiques, referències del país, etc.)

En què puc millorar?

Sessió número: ____

Data: ___ / ___ / ______

Què he après?

Què conec més? (curiositats lingüístiques, referències del país, etc.)

En què puc millorar?

Sessió número: ____

Data: ___ / ___ / ______

Què he après?

Què conec més? (curiositats lingüístiques, referències del país, etc.)

En què puc millorar?

Sessió número: ____

Data: ___ / ___ / ______

Què he après?

Què conec més? (curiositats lingüístiques, referències del país, etc.)

En què puc millorar?

Sessió número: ____

Data: ___ / ___ / ______

Què he après?

Què conec més? (curiositats lingüístiques, referències del país, etc.)

En què puc millorar?

Sessió número: ____

Data: ___ / ___ / ______

Què he après?

Què conec més? (curiositats lingüístiques, referències del país, etc.)

En què puc millorar?

Sessió número: ____

Data: ___ / ___ / ______

Què he après?

Què conec més? (curiositats lingüístiques, referències del país, etc.)

En què puc millorar?

Sessió número: ____

Data: ___ / ___ / ______

Què he après?

Què conec més? (curiositats lingüístiques, referències del país, etc.)

En què puc millorar?

Sessió número: ____

Data: ___ / ___ / ______

Què he après?

Què conec més? (curiositats lingüístiques, referències del país, etc.)

En què puc millorar?

Sessió número: ____

Data: ___ / ___ / ______

Què he après?

Què conec més? (curiositats lingüístiques, referències del país, etc.)

En què puc millorar?

Sessió número: ____

Data: ___ / ___ / ______

Què he après?

Què conec més? (curiositats lingüístiques, referències del país, etc.)

En què puc millorar?

Sessió número: ____

Data: ___ / ___ / ______

Què he après?

Què conec més? (curiositats lingüístiques, referències del país, etc.)

En què puc millorar?

Sessió número: ____

Data: ___ / ___ / ______

Què he après?

Què conec més? (curiositats lingüístiques, referències del país, etc.)

En què puc millorar?

Sessió número: ____

Data: ___ / ___ / ______

Què he après?

Què conec més? (curiositats lingüístiques, referències del país, etc.)

En què puc millorar?

Sessió número: ____

Data: ___ / ___ / ______

Què he après?

Què conec més? (curiositats lingüístiques, referències del país, etc.)

En què puc millorar?

Sessió número: ____

Data: ___ / ___ / ______

Què he après?

Què conec més? (curiositats lingüístiques, referències del país, etc.)

En què puc millorar?

Sessió número: ____

Data: ___ / ___ / ______

Què he après?

Què conec més? (curiositats lingüístiques, referències del país, etc.)

En què puc millorar?

Sessió número: ____

Data: ___ / ___ / ______

Què he après?

Què conec més? (curiositats lingüístiques, referències del país, etc.)

En què puc millorar?

Sessió número: ____

Data: ___ / ___ / ______

Què he après?

Què conec més? (curiositats lingüístiques, referències del país, etc.)

En què puc millorar?

Sessió número: ____

Data: ___ / ___ / ______

Què he après?

Què conec més? (curiositats lingüístiques, referències del país, etc.)

En què puc millorar?

PUNTS D’ATENCIÓ
Aquí tens un seguit de punts d’atenció que convé que valoris perquè són els més habituals
en les converses. Si veus que ja en domines un i no et costa gens d’usar-lo a l’hora de parlar,
fes un senyal sota la icona somrient. Si creus que ja el domines però et convé consolidar-lo
per automatitzar-lo una mica més, fes un senyal sota la icona formal. Si consideres que has
de treballar força un punt perquè no el domines, fes el senyal sota de la icona enfadada. Si
tens dubtes sobre un punt determinat, consulta'ls al guia del grup. T’ajudarà a resoldre'ls.
No vulguis treballar molts punts alhora però mira de tenir-ne presents uns quants, dos o
tres, per anar millorant a mesura que fas conversa. I veuràs com avances!

1. Parlem de nosaltres mateixos
m’agrada / m’encanta

  

Ho fem servir si volem expressar que una cosa o una acció ens agrada.
A mi no m’agrada la xocolata amb llet. A mi m’encanta fer excursions. A mi m’agraden
els dies de festa. A mi m’encanten les pel·lícules de por.

odio / detesto / no aguanto

  

Ho fem servir si volem expressar que una cosa o una acció no ens agrada gens o la considerem inadmissible.
Jo odio els mosquits, per això no m’agrada anar de càmping. Detesto les mentides i no
aguanto els que les diuen.

m’impressiona / em molesta / m’empipa

  

Ho fem servir si volem expressar que una acció o una cosa ens produeix una sensació de
refús. Diem m’impressiona quan una cosa afecta el nostre ànim; diem em molesta quan
ens destorba, i m’empipa, quan ens posa de mal humor.
A mi m’impressiona la sang. A mi em molesten els sorolls quan estudio. A mi m’empipa el
retard dels autobusos.
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moltíssim / molt / bastant o força / poc / una mica o no
gaire / gens

  

Ho fem servir si volem detallar la magnitud d’una sensació o la intensitat d’una acció. Els
termes estan graduats de major a menor magnitud o intensitat.
M’agrada moltíssim esquiar. Em molesta molt el vent. De pa, en menjo bastant. Estic força
satisfet. Dormo poc a les nits. Em pica una mica el nas. No tinc gaire calor. No bec gens d’alcohol.

prefereixo / m’estimo més

  

Ho fem servir si volem expressar la preferència entre diverses coses o accions.
Entre la calor i el fred, jo prefereixo el fred. Jo m’estimo més anar a dormir tard que llevarme d’hora.

em fa pena / em fa vergonya / em fa ràbia

  

Si volem expressar una sensació determinada, podem fer servir el verb fer seguit del nom
de la sensació.
Em fa pena veure plorar algú. Em fa vergonya parlar en públic. Em fa ràbia veure injustícies. Em fan por els llamps. Em fan llàstima els gossos abandonats. Em fa gràcia escoltar acudits. Em fa angúnia tocar una serp. Em fa mandra fer feines llargues.

tant me fa / no em fa res / no m’importa / m’és igual

  

Ho fem servir si volem expressar indiferència davant d’una proposta o davant d’un fet que
pugui afectar-nos.
Tant me fa que faci sol o que no en faci. A mi no em fa res menjar pa sec. No m’importa el
que fan els altres. Tot això que dius m’és igual, no m’afecta.
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sempre / sovint / de vegades / de tant en tant / mai

  

Ho fem servir si volem indicar la freqüència amb què succeeix un fet. Els termes estan graduats de major a menor freqüència.
Nosaltres sempre esmorzem junts. La meva filla viatja sovint a l’estranger. Jo de vegades
vaig a peu a la feina. Aquí només plou de tant en tant. No ho facis mai, això!

cada... dia / dia sí, dia no / un cop al... trimestre

  

Ho fem servir si volem indicar el ritme amb què es duu a terme una acció.
Nosaltres esmorzem junts cada dia. La Maria va a fer piscina dia sí, dia no. L’impost de circulació m’arriba un cop l’any.

tinc / tens / té / tenim / teniu / tenen

  

Ho fem servir si volem exterioritzar sensacions o dir que disposem d’una cosa.
En aquesta hora nosaltres ja tenim son. Tinc una casa a la costa. Tens hora? Si teniu gana,
feu-vos un entrepà. La Núria té fama de bona escriptora. Els veïns no tenen aire condicionat.

estic /estàs / està / estem / esteu / estan

  

Ho fem servir si volem manifestar un estat d’ànim o descriure una qualitat o acció transitòria.
Els frens estan gastats. La Sara està contenta amb la feina. Com estàs? Si esteu cansats,
reposeu. Estic fent un dibuix. Els veïns no estan assabentats d’això.

Entesos / Sí, és clar / D’acord

  

Ho fem servir si volem expressar comprensió i conformitat amb allò que es diu.
—Demà podríem sortir més d’hora.—Entesos.
—Avui és dijous i tornaré més tard de la feina. —Sí, és clar.
—No cal que reguem les plantes, avui. Ha plogut una mica. —D’acord.
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I tant! / Només faltaria! / Amb molt de gust

  

Ho fem servir si volem acceptar una proposta.
—Voldràs ballar amb mi? —I tant!
—Vindràs amb nosaltres a la festa? —Només faltaria!
—Fes-me un favor: ves a comprar pa per dinar. —Amb molt de gust.

Què dius, ara! / Vols dir? / Ho dius de veritat?

  

Ho fem servir si volem manifestar sorpresa o estranyesa davant d’una afirmació.
—Jo he pujat vint-i-cinc vegades al pic del Montblanc. —Què dius, ara!
—Jo sé de bona tinta que els dolços no engreixen. —Vols dir?
—Una veïna meva va tenir un fill als cinquanta anys. — Ho dius de veritat?

De cap manera / I un be negre! / Ni t’ho pensis

  

Si volem refusar una proposta, podem fer servir alguna d’aquestes expressions.

—T’acompanyo a París si em pagues el viatge. D’acord? — De cap manera.
—Em deixes la targeta de crèdit uns dies? Ja te la tornaré. — I un be negre!
—Tu seràs sempre l’encarregat de la neteja de la casa. — Ni t’ho pensis.

tant de bo! / tant de bo que... / que bé si...

  

Ho fem servir si volem expressar el desig que succeeixi una cosa.
Dius que demà no farà tanta calor? Tant de bo! Tant de bo que no caiguis. Que bé si hi poguéssim arribar a temps!

tinc costum de / acostumo a / estic acostumat a

  

Ho fem servir si volem donar a conèixer els nostres usos i accions habituals.
Al vespre acostumo a fer una passejada. Nosaltres tenim costum de comprar el pa en
aquest forn. El meu fill petit no està acostumat a menjar verdura i li costa.
30

2. Parlem del món que ens envolta

soc / ets / és / som / sou / són

  

Ho fem servir si volem definir una persona o alguna altra realitat, o descriure’n qualitats
permanents.
Nosaltres som germans. El dissabte és un bon dia. Ets molt amable. Vosaltres sou de la família. Elles no són d’aquí. Jo soc sempre el darrer a saber-ho.

és un... moble / és una... planta

  

Si volem definir o descriure una cosa, convé classificar-la anomenant el conjunt a què pertany (un moble, una eina, una planta, un ofici...).
El balancí és un seient que es balanceja. Les alicates són una eina per subjectar o tòrcer
filferros. La farigola és una planta medicinal i aromàtica.

una dona amb diners / un home sense recursos

  

Si volem definir o descriure una cosa, sovint podem caracteritzar-la indicant el que té o el
que li falta, amb les preposicions amb o sense, respectivament.
Tinc una germana miop, amb ulleres. Tinc un pare calb, sense cabells.

un xicot expert, que sap fer molts coses

  

Si volem definir o descriure una persona o una cosa, podem caracteritzar-la amb un adjectiu (expert) o amb una frase equivalent (que sap fer moltes coses).
Viuen en una casa (allunyada) que és lluny del poble. És una persona (sàvia) que sap moltes
coses.
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una persona pacient / una persona tossuda

  

Si volem descriure perfils psicològics de persones ens caldrà disposar d’adjectius referits a
diversos aspectes de la personalitat.
Ell és un home actiu, afectuós i comunicatiu. En Joel era una persona callada i poc animosa; era tímid. A la Sara li agrada dormir molt; és força dormilega.

un objecte llarg / un objecte curt

  

Si volem descriure característiques d’objectes, ens caldrà disposar d’adjectius referits als
aspectes físics dels cossos.
Una taula gran, quadrada i antiga. Una llibreta barata, estripada i bruta. Tots els plats
estaven sencers. La llibreta no tenia ni un full aprofitable; estava estripada.

un menjar bo / un menjar suculent

  

Si volem descriure característiques d’aliments, ens caldrà disposar d’adjectius referits a
qualitats o defectes dels menjars.
Un plat molt sucós i nutritiu suculent. Unes postres de músic ben variades. Una taronja
madura, sucosa i àcida. Un arròs cuit, integral i fat.

és més prim que / és menys prim que /

  

és tan prim com
Si volem comparar qualitats o defectes entre dos elements, podem fer servir alguna d’aquestes estructures.
El Montseny és més alt que el Mont Caro i menys que el Puigmal. Les teves germanes són
tan joves com les meves.

té més amics que... / té menys amics que...

  

té tants amics com...
Si volem fer comparacions quantitatives entre dos elements, podem fer servir alguna d’aquestes estructures.
Els joves d’avui tenen més problemes econòmics que la gent gran. El meu pis té tantes habitacions com el teu.
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és el més bonic de tots / és la menys cara de totes

  

Si volem indicar que la qualitat o el defecte d’una cosa destaca entre les altres, podem fer
servir alguna d’aquestes estructures.
El campanar de Valls és el més alt de tots els de Catalunya. L’aigua d’aquest rierol és la
menys contaminada de totes les de la comarca.

Major  màxim / menor  mínim / millor  òptim
pitjor  pèssim

  

Quan parlem de grandària i petitesa o de bondat i maldat, si volem indicar que una cosa,
en tenir aquestes qualitats o defectes, destaca entre les altres o, fins i tot ,que arriba al
súmmum, podem fer servir algun d’aquests adjectius.
Cal posar la màxima atenció per tenir els mínims problemes. Le preparació de l’equip és
òptima, però el partit ha estat pèssim.

sembla / és com

  

Si volem comparar dues coses per raó de la semblança que tenen en algun aspecte, podem
fer servir aquestes expressions.
No se sap vestir i sembla un pallasso. La teva germana és clara com l’aigua.

tots / la majoria / més de la meitat / gairebé la meitat
la meitat / pocs / no gaires / cap

  

Si volem indicar de manera genèrica el nombre d’elements que pertanyen a un conjunt,
podem fer servir algun d’aquests termes indefinits.
Gairebé la meitat dels arbres tenien alguna branca esqueixada. A les tres de la matinada ja
quedaven pocs cotxes a la platja.

a dalt / al mig / a baix

  

Si volem assenyalar la posició vertical i genèrica d’un element en l’espai, podem fer servir
els termes (a) dalt, al mig, (a) baix.
En un castell, a dalt hi ha el pom de dalt; al mig, el tronc, i a baix, la pinya.
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davant / darrere

  

Si volem referir-nos a la posició frontal d’un element en l’espai, podem fer servir els termes
(al) davant, (al) darrere.
Els futbolistes davanters són els que juguen davant, i els defenses, darrere.

dins / fora

  

Si volem assenyalar la posició interior o exterior d’un element en l’espai, podem fer servir
els termes (a) dins, (a) fora.
Nosaltres érem a dins i no ens vam mullar, però els que eren a fora, sí, i molt.

enmig / al voltant

  

Si volem referir-nos a la posició central o envoltant d’un cos respecte d’un altre, podem fer
servir els termes enmig o al voltant, respectivament.
A en Jordi li agrada ser enmig de tots; li encanta tenir gent al voltant.

endavant / endarrere o enrere

  

Si volem indicar l’avançament o el retrocés d’una cosa, podem fer servir els termes endavant i endarrere o enrere, respectivament.
Nois! Som-hi! Ni un pas enrere! El món és dels valents. Seguim endavant.

amunt / avall

  

Si volem referir-nos al moviment vertical, podem usar els termes amunt o avall.
Ja n’hi ha prou, d’anar amunt i avall! Parem una estona i fem un cafè.

sobre o damunt / sota

  

Si volem assenyalar la posició superior o inferior d’un element respecte d’un altre, podem
usar els termes (a) sobre o (al) damunt, (a) sota, respectivament.
Al pis de sobre hi viuen dues germanes solteres. Posa-ho damunt la taula. Quan fa tanta
calor faig la migdiada sota d’aquella alzina.
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des d’aquí fins allà / de dimarts a dissabte

  

Si volem indicar els límits d’espai que ocupa una cosa o el segment de temps en què succeeix un fet, podem usar els enllaços des de... fins a... o també de... a...
Us podeu moure des d’aquesta ratlla fins a la paret. Treballem de valent des de primers de
juliol fins a mitjan setembre. És obert de dilluns a divendres.

a tocar / a prop o a la vora / lluny

  

Si volem indicar de manera imprecisa la distància que hi ha d’un punt a un altre, podem fer
servir els termes a tocar, (a) prop o a la vora i lluny, depenent, respectivament, de la distància mínima, relativa o considerable.
A la platja m’agrada posar-me a tocar de l’aigua. La farmàcia és a prop d’aquí. Nosaltres,
els de Ponent, som lluny de les platges, però hi anem sovint.

en tinc dos / en porto molts / no en menjo gaire

  

Si usem verbs d’acció directa i ens referim a un tema que ja s’ha anomenat, fem servir el
pronom en.
Jo ara, de problema, no en tinc cap. De tovalloles, n’agafo dues. De llibres, pots agafar-ne
tants com vulguis. De melons, porta’n dos o tres.

hi soc / hi treballo / hi vaig / hi passo

  

Si volem referir-nos a un lloc que ja ha estat anomenat, fem servir el pronom hi.
Soc a casa i m’hi estaré fins a les nou. Ell viu a Valls perquè hi té un taller. Vols anar al
cinema? Doncs, vés-hi, home! Jo, per Reus, hi passo cada dia.

en vinc

  

Si volem referir-nos a un origen o a un lloc de procedència que ja ha estat anomenat, fem
servir el pronom en.
De tot això que dius, en trec la conclusió que no t’agrada la idea. Va entrar a la presó de
jove i no en va sortir fins ben gran.
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ho dic, això / ho penso, que no és fàcil

  

Si volem referir-nos a expressions com això o allò, o a frases senceres dites anteriorment,
fem servir el pronom ho.
Això no ho faré mai, jo! Tot allò, tira-ho a la bassa. Dius que deixaràs de fumar? Em costa
de creure-ho!

ho és, d’amable / ho sembla, d’autèntic

  

Si volem indicar que un objecte, una acció o una persona tenen, o semblen tenir, una característica que ja s’ha anomenat, podem usar el pronom ho seguit del verb ser o semblar,
respectivament.
No veia que fos interessant aprendre rus. Ara ja veig clar que ho és. Certament, no són
antipàtics els nous veïns, però ho semblen, pel posat.

m’hi dedico / hi compto / hi confio / m’hi afanyo

  

Si usem un verb que demana una preposició, com ara a, amb, en o per, i volem referir-nos a
una cosa anomenada anteriorment, fem servir el pronom hi.
Abans m’interessava pel futbol, però ara ja no m’hi interesso. Ella confia molt en la sort i
jo no hi confio gaire.

en dubto / parleu-ne / me n’adono / oblida-te’n

  

Si usem un verb que demana la preposició de i volem referir-nos a una cosa anomenada
anteriorment, fem servir el pronom en.
M’he descuidat de les claus, i això que no me’n descuido mai! Jo sempre sabia moltes coses d’ell, però fa un temps que no en sé res.

d’on vinc / on sóc / on vaig / per on passo

  

Si volem fer explicacions d’un lloc que ja hem anomenat, o preguntar per ell, podem fem
servir l’adverbi on precedit de preposició, si cal.
És el balcó des d’on van proclamar la república. Cap on vas? Per on passaràs? Avui sabré
el lloc on he d’anar a votar. És d’allà, d’on vinc! No sé on sóc.
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3. Recordem històries, fets, anècdotes...
vaig caure / vas marxar / va tornar / vam viure / vau
sortir / van córrer

  

Si volem explicar fets puntuals ocorreguts abans del present, fem servir el temps perfet
perifràstic.
Jo vaig anar al teatre. Tu vas arribar a l’hora. Va venir tothom. Nosaltres vam fer tard. Vau
poder entrar, vosaltres? Ells van seure davant.

he vist / has pogut / ha volgut / hem après / heu perdut / han resolt

  

Si volem explicar fets puntuals passats, però ocorreguts dins del temps present, fem servir
el pretèrit indefinit.
Jo he vist els nuvis. Tu has pogut quedar-te. Ella ho ha volgut saber. Nosaltres ho hem
après. Vosaltres heu perdut. Ells ho han resolt.

les claus, les he perdudes / la roba, l’hem desada

  

Si volem indicar l’acció feta recentment sobre una cosa femenina, podem fer concordar el
participi amb la cosa referida.
La roba? Ja l’he desada a l’armari. Les copes, les ha rentades en Miquel.

portava / tenia / feia

  

Si volem indicar que una acció del passat no és puntual sinó contínua en el temps, fem servir el pretèrit imperfet d’indicatiu.
De petita, no m’agradava la verdura. La meva àvia vivia aquí. Això no s’ho creia ningú.
Ella, de jove, feia escalada.

jo havia fet / tu havies fet / ella havia fet

  

Si volem indicar que una acció del passat és anterior a una altra, fem servir el temps plusquamperfet d’indicatiu.
Jo havia arribat abans que tu. Quan jo començava, tu ja havies acabat. Havia plogut el dia
abans. A les quatre encara no havíeu sortit. No ens n’havien dit res.
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deia que tornaria / vaig prometre que ho faria

  

Si volem explicar què va dir algú en el passat sobre fets posteriors, fem servir el temps condicional.
Vaig prometre que ho faria. Tu vas dir que vindries. Ell havia assegurat que pagaria. Nosaltres prevèiem que guanyaríem. Elles van pensar que no passaria.

espero que surti bé / volen que ho faci jo

  

Si volem mostrar el desig, la intenció, el gust, l’exigència o el refús d’una cosa, podem fer
servir el temps present de subjuntiu.
Tu vols que t’escolti. Esperem que arribin a temps. Desitgem que plogui. No admeteu que
us critiquin. Necessiten que algú les ajudi.

esperava que sortís bé / volien que ho fes jo

  

Si volem explicar —del passat— el desig, la intenció, l’exigència o el refús de fer una cosa,
podem fer servir el temps imperfet de subjuntiu.

Tu volies que t’escoltés. Esperàvem que arribessin a temps. Desitjàvem que plogués. No
admetíeu que us critiquessin. Necessitaven que algú les ajudés.

vindré / aniràs / voldrà / podrem / fareu / sabran

  

Si volem parlar de coses que succeiran, fem servir el temps de futur.
Demà vindré a veure-us. On aniràs de vacances? Qui voldrà acompanyar-nos? Aviat podrem sortir. Què fareu aquest diumenge? Només ho sabran els amics.

mentrestant / al mateix temps / alhora

  

Si volem expressar que un fet succeeix al mateix temps que un altre, podem usar alguna
d’aquestes expressions o també la conjunció mentre seguida d’un verb.
Jo ho explicava i, mentrestant, tu callaves. Plovia i, al mateix temps, feia sol. Plorava i, alhora, s’abraçava amb els amics. Cantava mentre es dutxava.
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de bon matí / a mig matí / a migdia / cap al tard /
passada la mitjanit / a la matinada

  

Si volem referir-nos a moments poc precisos del dia, podem usar alguna d’aquestes expressions, segons el moment.
Vam sortir de bon matí (6-7 h). Esmorzarem a mig matí (10-11 h). A migdia, havent dinat
(12-15 h), fem petar la xerrada. Passegem cap al tard (19-20 h). Va arribar passada la mitjanit (0-1h ). Ens llevarem a la matinada (4-6 h).

abans-d’ahir / ahir / avui / demà /
demà passat / d’avui en vuit

  

Si volem referir-nos a dies pròxims a l’actual, podem fer servir algun d’aquests adverbis
temporals.
Abans-d’ahir plovia, ahir nevava, avui fa sol i diuen que demà i demà passat tornarà a
ploure. Serà millor que sortim d’excursió d’avui en vuit!

de sobte / tot d’un plegat / de cop i volta / tot d’una

  

Si volem mostrar que un fet succeeix de manera inesperada, podem fer servir alguna d’aquestes expressions.
Feia sol i, de sobte, el cel es va ennuvolar. Plovia i tot d’una va caure un llamp. Tot d’un
plegat ell es va posar a cridar. Corria i, de cop i volta, vaig ensopegar.

deuen ser / devien estar

  

Si volem mostrar la probabilitat que succeeixi o hagi succeït un fet, podem fer servir el verb
deure seguit d’un infinitiu.
Jo dec estar equivocat. Si no ha menjat, deu passar gana. Deuen ser les nou. Això devia
passar cap a l’hivern. Devies plorar molt, tu, aquell dia!

en un tres i no res / de seguida / en un instant / tot seguit

  

Si volem mostrar que un fet succeeix al cap de molt poca estona o es fa amb molta rapidesa, podem fer servir aquestes expressions.
Jo de seguida ho vaig entendre. I ara, tot seguit, sortim al carrer. No patiu, que en un instant soc aquí. Van pujar a l’escenari en un tres i no res.
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la pedra que cau / la pedra que tires /
el nen que dorm / el nen que estimes

  

Si volem referir-nos a una cosa o a una persona que acabem d’anomenar i que fa una acció
o la rep directament, fem servir el pronom que.
L’avió que està aterrant no és el nostre. L’avió que agafarem és aquell d’allà.
La mestra que ens ensenya matemàtiques és la mestra que més apreciem.

amb qui / de qui / en qui / a qui / per qui

  

Si usem un verb que demana preposició i volem referir-lo a una o més persones ja anomenades, fem servir el pronom qui, precedit de la preposició.
Era la noia amb qui vaig sortir. És l’home de qui et parlava. És la persona en qui confio. He
vist la nena a qui han premiat. Aquesta és la gent per qui lluito.

amb què / de què / en què / a què / per què

  

Si usem un verb que demana preposició i volem referir-lo a una o més coses ja anomenades, podem fem servir el pronom què precedit de la preposició.

Ja veus el sou amb què em conformo! És el tema de què parlàvem. Digues la idea en què
penses. Conec la feina a què et refereixes. Sé la raó per què ho dius, això.

si tinc temps / en cas que tingui temps

  

Si volem mostrar una condició molt probable que s’ha de complir perquè succeeixi un fet,
podem usar un d’aquests enllaços: si (+ present d’indicatiu) o en cas que (+ present de subjuntiu).
En cas que marxeu fora, tanqueu les claus de pas. Ho faré si em ve de gust. Només ho farem servir en cas que hi hagi una emergència. Si puc, vindré.

si tingués temps / en cas que tingués temps

  

Si volem mostrar una condició poc probable o imaginària que s’hauria de complir perquè
succeís un fet, fem servir un dels enllaços si o en cas que, seguit d’un verb en imperfet de
subjuntiu.
Si pogués, vindria. Si poguessis, segur que m’ajudaries. En cas que arribessis tard, truca’m.
Si vingués ella en parlaríem.
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si hagués tingut temps, hi hauria anat

Si volem mostrar la conseqüència que resulta d’haver-se complert o no una condició, fem
servir, per a l’acció condicionant, l’enllaç si seguit del verb en plusquamperfet de subjuntiu,
i per a la conseqüència, el verb en condicional simple o compost.
Si haguessin estalviat quan podien, ara no es trobarien en aquesta situació.
Si haguessis vingut abans, hauries trobat tota la família reunida.

4. Sabem com es fan moltes coses

  

has de fer / cal que facis

Si volem instruir algú sobre una acció obligatòria o indispensable, podem fer servir un dels
inicis de frase.
He de descansar. Has de tenir paciència. Ha de desfogar-se. Hem d’anar-hi.
Cal que descansi. Cal que tinguis paciència. Cal que es desfogui. Cal que hi anem.

  

s’ha de fer / cal fer

Si volem remarcar de manera genèrica i impersonal que una instrucció és necessària o obligatòria, podem fer servir un d’aquests inicis de frase.
Cal tenir paciència.

No cal fer res.

Cal estar atent.

S’ha de tenir paciència.

No s’ha de fer res.

S’ha d’estar atent.

hauries de fer / caldria que fessis

  

Si volem instruir sobre una acció molt convenient, de forma amable o parlant en hipòtesi,
podem fer servir un d’aquests inicis de frase.
Hauria de descansar. Hauries de tenir paciència. Hauríem d’anar-hi.
Caldria que descansés. Caldria que tinguessis paciència. Caldria que hi anéssim.
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fes / no facis

  

Si volem donar una ordre o un consell de manera directa, podem usar el temps imperatiu si
la instrucció és positiva, o el present de subjuntiu, si és negativa.
Vine aviat. No vinguis tard. Pensi en tot això. No hi pensi més. Caminem més de pressa.
No caminem tan de pressa. Circulin per la dreta. No circulin per la dreta.

i si fem...? / i si féssim...? / i per què no fem...?

  

Si volem suggerir de fer alguna cosa, podem iniciar el suggeriment en forma de pregunta
tot fent servir un dels enllaços.
I si proves de fer-ho amb una altra eina? Escolteu: i si féssim un concurs per veure qui en
sap més? I per què no aprofitem aquesta estona i anem a la platja?

primer / en segon (tercer...) lloc / després / finalment

  

Si volem enumerar l’ordre d’un procés, podem fer servir alguna d’aquestes fórmules, segons la posició de cada element.
En primer lloc, mira; després, pensa; finalment, actua. Primer les peles; en segon lloc, les
bulls i, per acabar, les talles.

vigila / tingues cura de / vés amb compte amb / fixa’t
en / estigues al cas de

  

Si volem remarcar l’atenció que cal posar en una acció, objecte o persona, podem fer servir
algun verb que s’hi refereixi.
Feu atenció als semàfors. Estigues al cas del nen. Tingueu cura del gos. Vés amb compte
amb el foc. No perdeu de vista la maleta. Vigila que no caiguis.

fins i tot

  

Si volem remarcar que una cosa és sorprenent o extraordinària, podem fer servir l’expressió fins i tot.
Van convidar tothom, fins i tot els veïns. Tenien de tot, cotxes, motos... Fins i tot un iot al
port. Ton pare fins i tot és capaç de comprar-t’ho i regalar-t’ho.
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si més no / almenys / com a mínim

  

Si volem indicar que unes dades o unes accions són les mínimes indispensables o convenients, podem iniciar la indicació amb alguna d’aquestes fórmules.
Vine amb nosaltres a l’hora de dinar. Si més no, a l’hora del cafè. Necessitarem, almenys,
tres o quatre quilos de pa. Jo de tu saludaria, com a mínim!

com a màxim / a tot estirar

  

Si volem indicar que unes dades o unes accions tenen un valor màxim que no es depassa,
podem iniciar la indicació amb alguna d’aquestes fórmules.
No és gaire car, el menú. El més car deu costar, com a màxim, uns vint euros.
En dues hores hi podem arribar. Hi ha, a tot estirar, uns deu quilòmetres.

solament / sols / tan sols /únicament / només

  

Si volem indicar que hi ha un únic element a anomenar o una sola acció a fer, podem fer
servir algun d’aquests termes.

Solament has de pitjar aquest botó. Tan sols porto un paquet. Només en tinc un.
De tot això que m’has portat, únicament em quedaré una camisa de cotó.

ni tan sols

  

Si volem indicar que en un moment determinat no es donen les condicions mínimes que
caldria esperar, podem fer servir aquesta expressió.
Havíem de ser deu o dotze a la reunió i ni tan sols érem cinc o sis.
No ens va fer gens de cas. Jo crec que ni tan sols es va llegir la carta.

cap (ni un)

  

Si volem indicar la quantitat nul·la de coses que es poden comptar, fem servir l’adjectiu o
pronom cap.
No em facis cap regal, el dia del meu aniversari; no necessito res. Ho sento, no tinc cap pinya; ja no me’n queda cap.
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gens (ni una mica) / gens de

  

Si volem indicar la mesura nul·la de coses que no són comptables, fem servir l’adverbi gens
(de).
No em fa gens de por. No ha plogut gens. Avui no fa gens de fred.

res (ni això, ni allò)

  

Si volem indicar la carència absoluta de coses, idees o d’accions, fem servir el pronom res.
No hi ha res a dir. He obert la nevera i veig que no hi ha res. No faré res més.

cap / gens (de) / res

  

Si volem distingir els termes cap, gens i res entre si, podem estar atents a allò que és absent i fer servir cap per a elements comptables, gens (de) per als no comptables i res per
indicar absència absoluta.
No recordo cap any tan dolent com aquest: no ha plogut gens i no collirem res.

Ni m’has fet cap petó, ni escoltes res del que et dic. No estàs gens fi, avui, Joan!

mai / sempre

  

Si volem indicar nul·litat o totalitat de moments temporals, podem fer servir els adverbis
mai o sempre, respectivament.
És molt egoista: sempre et reclamarà alguna cosa, però mai no et donarà res.

enlloc / (a) tot arreu

  

Si volem indicar nul·litat o totalitat de llocs, podem fer servis els adverbis enlloc o (a) tot
arreu, respectivament.
Aquí, per tot arreu hi ha burilles a terra. Allà, no n’hi veuràs enlloc.
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ningú / cap home / cap dona

  

Si volem indicar l’absència de persones en general, fem servir el pronom ningú; si volem
indicar la mateixa absència, però referida a un tipus específic de persones, fem servir l’adjectiu cap.
En aquell moment, al garatge no hi havia ningú.
En aquell moment, al garatge no hi havia cap home ni cap dona.

ningú / enlloc / mai / res / gens / cap

  

Si volem donar una resposta del tot excloent sobre persones, llocs, temps, accions o coses,
podem fer servir algun dels termes següents: ningú, enlloc, mai, res, gens o cap, segons
correspongui.
Qui hi ha?  Ningú // On vas?  Enlloc // Quan hi aniràs?  Mai
Què vols?  Res // T’agrada gaire?  No. Gens // Quants en vols?  Cap

5. Tenim opinions pròpies

us asseguro / estic convençuda / és evident

  

Si volem mostrar el convenciment que tenim sobre una qüestió determinada, podem fer
servir alguna d’aquestes fórmules, entre d’altres.
Us asseguro que és veritat. Estic convençut que no hi ha cap més solució. És evident que
la Terra es mou.

suposo / crec / diria / sospito

  

Si volem fer conjectures o suposicions sobre una qüestió, podem fer servir alguna d’aquestes fórmules.
Suposo que avui acabaré la feina. Crec que tens raó quan dius això. Jo diria que és una
grip i no un constipat. Sospito que és ell, el culpable.
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em fa l’efecte / em sembla

  

Si volem fer conjectures o suposicions sobre una qüestió, podem usar alguna d’aquestes
fórmules, seguida de la conjunció que.
A tothom li fa l’efecte que aquesta norma de l’ajuntament no la complirà ningú.
A mi em sembla que s’ha tardat massa a fer aquesta reparació.

no (ho) tinc clar / no (ho) veig clar

  

Si volem manifestar dubte davant d’una alternativa o d’una idea, podem fer servir una d’aquestes fórmules.
No tinc clar si val la pena apuntar-s’hi o no. Tu dius que cal vacunar-se, però jo no ho veig
clar.

no (en) tinc ni idea / no (ho) sé / no (en) sé res

  

Si volem manifestar ignorància davant d’un fet o d’una idea, podem fer servir una d’aquestes fórmules.
No tinc ni idea del temps que farà demà passat. De tot això, jo no en sé res. Quina resposta hem de donar? Jo no ho sé, però alguna cosa haurem de dir.

admeto / demostro / discrepo...

  

Si volem mostrar quina mena de reflexió estem duent a terme, podem fer servir verbs referits al fet de pensar com els esmentats. Per exemple: asseguro, crec, demostro, dubto, nego, opino, penso, em pregunto, suposo, etc.
Vull aclarir dubtes. Admeto el que dius. T’asseguro que és cert. Crec que t’equivoques. Et
demostraré que és veritat. Discrepo d’això que dius.

ho trobo molt encertat / tens tota la raó /

  

conforme / estic d’acord amb tu
Si volem expressar conformitat respecte d’unes afirmacions, i fer-ho en un to formal, podem fer servir alguna d’aquestes fórmules, entre d’altres.
Ho he fet per ser coherent amb el que penso.  No hi tinc res a dir.
Aquests fets els hauríem de denunciar sempre.  Tens tota la raó.
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si fóssim més cívics, estalviaríem molts diners

  

Si volem assenyalar una condició imaginària que s’hauria de complir per fer realitat una
afirmació, fem servir la conjunció si seguida d’un verb en imperfet de subjuntiu i d’una frase formulada en condicional.
Si tothom tingués cura amb l’aigua, n’estalviaríem més de la meitat.
Si els pisos fossin més grans, la gent hi viuria més a gust.

però / no obstant això / així i tot

  

Si volem manifestar que una cosa s’oposa o contrasta amb el que s’ha dit, iniciem la frase
fent servir aquestes conjuncions.
La casa és lluny, però les comunicacions són bones. Dilluns tanquem; no obstant això, truqueu, que us obrirem. Érem pocs a la festa; així i tot va ser divertida.

encara que / tot i que

  

Si volem manifestar que una cosa no és obstacle per a una altra, iniciem la frase fent servir
aquestes conjuncions.

Fes-ho, encara que et costi. Ja llegeix força bé, la Núria, tot i que no té l’edat.

perquè / ja que / com que

  

Si volem indicar que una cosa és la causant d’una altra, podem fer servir aquestes conjuncions, seguides del verb en indicatiu.
Ho dius perquè t’has enfadat amb mi, oi? Ho faré jo, ja que tu no vols. Com que ara plou, ja
sortiré més tard.

perquè / per tal que

  

Si volem indicar la finalitat d'una cosa o d'una acció, podem fer servir aquestes conjuncions, seguides del verb en subjuntiu.
Compra’t una llanterna perquè puguis moure’t de nit per l’hort.
Ho va dir en veu alta per tal que ho sentissin els de la taula del costat.
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per / per tal de

  

Si volem indicar la finalitat d'una cosa o d'una acció, podem fer servir aquestes preposicions, seguides del verb en infinitiu.
Compra’t una llanterna. Et servirà per caminar de nit.
Es va presentar vestit d’aquella manera per tal de cridar l’atenció.

(així) doncs / (i) per tant / així que

  

Si volem mostrar la conseqüència d’una acció o d’un fet, podem fer servir aquestes conjuncions.
No hem aconseguit guanyar. Així, doncs, ens hem quedat sense el trofeu.
Hem pagat totes les quotes; per tant, hi tenim tot el dret.
No em trobo gaire bé; així que, segurament, no vindré amb vosaltres.
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