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Salutació a nous i noves parlants de català 

L’equip gestor del projecte xerrem junts et dona la benvinguda i et felicita per 
començar a parlar català; segur que la decisió ha estat presa amb motius força 
convincents que poden sorgir tant d’unes relacions personals com 
d’expectatives professionals o de consciència de país. Enhorabona. 

La pràctica que faràs en grup consisteix en converses senzilles, sobre temes de 
la vida quotidiana dels quals tots podem dir alguna cosa en qualitat de 
ciutadans que ens comuniquem amb llibertat i respecte.  

Les persones que condueixen el grup seran, alhora i per a tu, models de parla, 
assessors davant dels dubtes i companys de conversa.  

L’assistència perseverant i la desinhibició a l’hora de participar seran dos 
factors definitius que et faran avançar.  

Aquest bloc de notes t’hi acompanyarà. Aprofita’l. Escriu-hi les coses que 
aprens cada dia o les coses que voldries recordar. Anota-hi tot el que creguis 
convenient i observa amb atenció el vocabulari de cada sessió. 

Al grup hi trobaràs molt més que una pràctica oral. Tindràs oportunitat de 
conèixer altres persones interessades, amb experiències i opinions dignes de 
ser escoltades, i d’establir amb elles llaços de companyonia ciutadana: el grup 
és un magnífic espai social de trobada i comunicació en català.  

No deixis passar les oportunitats que tinguis de millorar en català: hi ha cursos 
de tots els nivells, l’audició de programes televisius o radiofònics hi ajuda molt, 
hi ha força llibres de lectura fàcil en català, hi ha persones disposades a 
relacionar-se amb tu en català si els ho comentes... 

Salutacions cordials 
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1  Hola, bon dia! 
 
He après... 
 
 

 

 
Vull recordar... 
 
 

 

 
PER REPASSAR, A CASA 
 

DIR-SE NÉIXER VOLER 

Jo em dic Jo vaig néixer Jo vull 

Tu et dius Tu vas néixer Tu vols 

Ell o ella es diu Ell o ella va néixer Ell o ella vol 

Nosaltres ens diem Nosaltres vam néixer Nosaltres volem 

Vosaltres us dieu Vosaltres vau néixer Vosaltres voleu 

Ells o elles es diuen Ells o elles van néixer Ells o elles volen 

 
Comentaris positius: Correcte! / D’acord! / Entesos! / Exacte! / I tant! / Sí, sí. 
És clar / Perfecte! / Magnífic! / Molt bé! / Ni més ni menys! / Tens raó / 
Conforme! / Per descomptat / Evidentment.  
 
Comentaris negatius: No / Ah, no! / No és això / No és veritat! / Fals! / Apa! 
Què dius? / Fred! Molt fred! / T’equivoques! 
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2  Com estàs? 
 
He après... 
 
 

 

 
Vull recordar... 
 
 

 

 
PER REPASSAR, A CASA 
 

la gana la set la son el fred la calor 

 

MENJAR BEURE DORMIR 

Jo menjo Jo bec Jo dormo 

Tu menges Tu beus Tu dorms 

Ell o ella menja Ell o ella beu Ell o ella dorm 

Nosaltres mengem Nosaltres bevem Nosaltres dormim 

Vosaltres mengeu Vosaltres beveu  Vosaltres dormiu 

Ells o elles mengen Ells o elles beuen Ells o elles dormen 

 
Em fa... 
 

... il·lusió ...pena ... gràcia ... ràbia ... vergonya 

... angúnia ... por ... llàstima ... mandra ... fàstic 

 
Hi ha gent... 
 

apassionada modesta despistada tímida ingènua 

remirada fogosa ximpleta apàtica espavilada 

 
  



5 
 

3 Com som? 
 
He après... 
 
 

 

 
Vull recordar... 
 
 

 

 
PER REPASSAR, A CASA 
 

SER TENIR ESTAR 

Jo soc Jo tinc Jo estic 

Tu ets Tu tens Tu estàs 

Ell o ella és Ell o ella té Ell o ella està 

Nosaltres som Nosaltres tenim Nosaltres estem 

Vosaltres sou Vosaltres teniu Vosaltres esteu 

Ells o elles són Ells o elles tenen Ells o elles estan 

 
Com soc?  
 

morè/morena gras/grassa alt/alta d’ulls verds 

ros/rossa prim/prima baix/baixa d’ulls blaus 

 
Com soc? 
 

alegre sentimental actiu/activa seriós/serosa 

tranquil/·la nerviós/nerviosa gandul/gandula distret/distreta 

xerraire tímid/tímida afable modest/modesta 
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4 Parents 
 
He après... 
 
 

 

 
Vull recordar... 
 
 

 

 
PER REPASSAR, A CASA 
 
Parents 
 

pare fill home net avi renet 

mare filla dona neta àvia reneta 

      

germà cunyat gendre sogre oncle cosí 

germana cunyada jove sogra tia cosina 

 
Característiques de familiars 
 

casat vidu hereu jubilat fillol padrí 

solter vídua pubilla jubilada fillola padrina 

 
Temes de família 
 

naixements casaments aniversaris herències testaments 

divorcis festes feines horaris dols 
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5 Explica’ns com és 
 
He après... 
 
 

 

 
Vull recordar... 
 
 

 

 
PER REPASSAR, A CASA 
 
Com són les coses? 
 

alt/alta gran gruixut/gruixuda dur/dura 

baix/baixa petit/petita prim/prima tou/tova 
    

ample/ampla sec/seca llarg/llarga clar/clara 

estret/estreta humit/humida curt/curta fosc/fosca 
    

pesant calent/calenta gros/grossa nou/nova 

lleuger/lleugera fred/freda petit/petita vell/vella 

 
Les coses estan fetes de... 
 

paper metall vidre fusta cartó tela 

suro seda plàstic pell llana espart 

 
Les coses, les fem servir... 
 

sempre moltes vegades sovint o força 

de vegades de tant en tant mai 
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6 De quin color el vols? 
 
He après... 
 
 

 

 
Vull recordar... 
 
 

 

 
PER REPASSAR, A CASA 
 
Colors  
 

negre blanc marró rosa 

blau marí blau cel lila gris 

verd vermell carabassa groc 

 
De quin color són? 
 

el mar la neu els núvols la taronja 

la terra l’enciam el plàtan el cel 

el tomàquet la sang la nit el rave 

 
Dites de colors 
 

Estar verd, un assumpte Posar-se vermell Tenir sang blava 

Passar-la de tots colors Quedar-se en blanc Deixar verd algú 

Estar fresc com una rosa Veure-ho de color rosa Fer-se un blau 
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7 Què ens posem avui? 
 
He après... 
 
 

 

 
Vull recordar... 
 
 

 

 
PER REPASSAR, A CASA 
 
Peces de roba 
 

pantalons camisa samarreta faldilla jaqueta 

brusa mitjons pijama barret cinturó 

sostenidors calces calçotets sabates xancletes 

sandàlies corbata banyador gorra abric 

jersei americana bufanda guants botes 

 
Antigament... 
 

faixa barretina rellotge de butxaca enagos 

cotilla espardenyes pantalons bombatxos corbatí 

armilla mantellina tirans de pantalons esclops  

 
Calçat 
 

vambes botes peus d’ànec botes d’aigua 

sabates esclops sabatilles xiruques 

xancletes espardenyes sandàlies sabates de taló 
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8 Veniu a casa meva 
 
He après... 
 
 

 

 
Vull recordar... 
 
 

 

 
PER REPASSAR, A CASA 
 
A casa nostra, com a les altres... 
 

bústia replà pany rebedor cuina 

terra sostre finestra armari eixida 

balcó terrassa menjador lavabo dormitori 

passadís frigorífic rentadora prestatgeria catifa 

endoll llums calefacció cortines portes 

 
Gustos i preferències 
 

a mi tant me fa a mi m’és igual tant se me’n dona 

a mi m’agrada més jo prefereixo jo m’estimo més 

no fa per mi no m’agrada gens no és del meu gust 

 
Què hi ha al voltant de casa meva? 
 

a sobre de casa  sortint de casa a la dreta davant de casa 

a sota de casa sortint de casa a l’esquerra darrere de casa 
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9 Avui hem fet de tot 
 
He après... 
 
 

 
 

Vull recordar... 
 
 

 

 
PER REPASSAR, A CASA 
 

Això ho faig... 
 

de matinada de bon matí al matí a mig matí 

a migdia havent dinat a la tarda a mitja tarda 

al vespre cap al tard havent sopat a la nit 
 

Hores i quarts 
 

    

un quart  
de dues 

dos quarts  
de dues 

tres quarts  
de dues 

les dues 

 

Avui, aquest matí... 
 

he vist he begut he tingut he perdut 

he caigut he obert he après he entès 

he pogut he volgut he pres he tret 

he venut he rigut he viscut ha plogut 
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10 Abans i ara 
 
He après... 
 

 

 

 
Vull recordar... 
 

 

 
 

PER REPASSAR, A CASA 
 

abans... ara... abans... ara... 

vivia visc llegia llegeixo 

duia duc patia pateixo 

era soc sabia sé 

dormia dormo podia puc 

escrivia escric tenia tinc 

 
De joves a madurs. Quins canvis d’imatge, pel que fa a... 
 

complexió cabells calçat pell vista vestir 

 
D’antics a moderns. Quins canvis en les coses que usem... 
 

per escriure per viatjar per cuinar per comunicar 

per vestir per rentar per netejar per llegir 

 
Del passat al present. Quins canvis en els costums! 
 

alimentació oci horaris vacances 

 
On abans hi havia.... ara hi ha....  Canvis en... 
 

edificis  botigues serveis parcs 
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11 Com passa el temps! 
 
He après... 
 
 

 

 
Vull recordar... 
 
 

 

 
PER REPASSAR, A CASA 
 

Temps i freqüències 
 

dilluns dimarts dimecres dijous divendres dissabte diumenge 

 

abans-d’ahir ahir avui demà demà passat 

 

gener febrer març abril maig juny 

juliol agost setembre octubre novembre desembre 

 

primavera estiu tardor hivern 

 

sempre sovint de tant en tant de vegades mai 

 
Festivitats a Catalunya 
 

1-01 Cap d’any 6-01 Diada de Reis 02 Carnaval 

19-03 Sant Josep 03 o 04 Pasqua 23-04 Sant Jordi 

1-05 Festa del treball 24-06 Sant Joan 15-08 Mare de Déu 

11-09 Diada nacional 1-11 Tots Sants 6-12 Constitució esp. 

8-12 Immaculada 25-12 Nadal 26-12 Sant Esteve 
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12 Guaita què va passar! 
 
He après... 
 
 

 

 
Vull recordar... 
 
 

 

 
PER REPASSAR, A CASA 
 

El passat 
 

jo vaig... venir tu vas... dormir ell/ella va... fer 

nosaltres vam.... anar vosaltres vau... sortir ells/elles van... caure 

 
Us ha passat mai? Explica-ho en veu alta. 
 

Disgustos amb amics o parents Confusions de dia, de persona... 

Sorpreses en concursos, rifes... Presència en accidents, incendis... 

Experiències amb tempestes Participació en esports 

Activitats artístiques amb èxit Aventures en excursions, viatges... 

 
Signes del Zodíac 
 

Àries Taure Bessons Cranc Lleó Verge 
21-3 / 20-4 21-4 / 20-5 21-5 / 20-6 21-6 / 20-7 21-7 / 20-8 21-8 / 20-9 

foc terra aire aigua foc terra 

 

Balança Escorpió Sagitari Capricorn Aquari Peixos 
21-9 / 20-10 21-10 / 20-11 21-11 / 21-12 21-12 / 20-1 21-1 / 20-2 21-2 / 20-3 

aire aigua foc terra aire aigua 
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13 El meu barri 
 

He après... 
 
 

 

 
Vull recordar... 
 
 

 

 
PER REPASSAR, A CASA 
 

Elements urbans 
 

fanal semàfor gual cruïlla 

xamfrà vorera calçada contenidor 

ban gronxador tobogan parterre 

escala barana videocàmera sirena 

 
Quins comerços i serveis hi ha al barri? 
 

parament de la llar d’alimentació sanitaris 

gestió econòmica socials esportius 

culturals religiosos formatius 

lleure i esbarjo reparacions roba i complements 

 
Com és el barri?  
 

volum de trànsit tranquil·litat veïnal parcs i jardins 

voreres transitables parades de metro/bus fàcil aparcament 

edificis alts o baixos il·luminació nocturna bancs per seure 

oferta comercial associacionisme monuments històrics 
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14 Quina animalada! 
 
He après... 
 

 

 

 
Vull recordar... 
 

 

 

 
PER REPASSAR, A CASA 
 

Envoltats d’animals 
 

domèstics salvatges profitosos empipadors 

gossos esquirols vaques escarabats 

gats porcs senglars conills mosquits 

canaris llops bens mosques 

... ... ... ... 
 

Què faries, amb aquest animal? 
 

 fer anar tenir voler 

Jo faria aniria tindria voldria 

Tu faries aniries tindries voldries 

Ell o ella faria aniria tindria voldria 

Nosaltres faríem aniríem tindríem voldríem 

Vosaltres faríeu aniríeu tindríeu voldríeu 

Ells o elles farien anirien tindrien voldrien 

 
Maneres de dir:  
 

Caminar a pas de tortuga. Pujar la mosca al nas. Ser més llest que una guilla. 
Fer el papallona. Ser un peix gros. Ser un ruc. Ser una mala bèstia. 
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15 Com un jardí 
 
He après... 
 
 

 

 
Vull recordar... 
 
 

 

 
PER REPASSAR, A CASA 
 

Flors que ens acompanyen 
 

rosa rosella margarida lliri gerani clavell 

ginesta gira-sol pensament violeta petúnia gessamí 

 
Arbres que ens envolten 
  

avet roure alzina pi pollancre figuera 

plàtan olivera boix saüc salze eucaliptus 

taronger llimoner lledoner acàcia xiprer faig 

 
Plantes per viure i... 
 

per regalar a qui estimo per suavitzar el mal de coll 

per perfumar una sala per fer fora els mosquits 

per fer una amanida per temperar els nervis 

per tenir ombra al jardí per tenir sort 

per cobrir un mur per posar al balcó 

 
Maneres de dir 
 

Ser una bleda. Ser a la flor de la vida. Anar amb el lliri a la mà. Tenir pebrots. 
Remenar les cireres. Donar un bolet. Guanyar-se les garrofes. Fer figa. 
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16 La natura és vida 
 
He après... 
 
 

 

 
Vull recordar... 
 
 

 

 
PER REPASSAR, A CASA 
 

Sensacions 
 

admiració angúnia angoixa goig calma impressió 

tranquil·litat enuig tristesa pau por curiositat 

 
Què ens agrada fer-hi? 
 

passejar fer senderisme fer volar estels 

conèixer espais nous fer pícnics collir herbes 

fotografiar paisatges navegar esquiar 

visitar coves prendre el sol caminar per la sorra 

caçar bolets escalar volar en globus 

anar en bicicleta pujar muntanyes nedar 

 
Què em va passar? 
 

Em vaig perdre Em vaig mullar Vaig perdre un tren 

Vaig trobar nous amics Vaig dormir en tenda Vaig cansar-me molt 

Vaig passar por Vaig veure panorames Vaig descansar força 

 
Maneres de dir 
 

Veure les estrelles. Fer-ne una muntanya. Ser un sol. Estar de mal lluna.  
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17 L’hort, la granja i el rebost 
 
He après... 
 
 

 

 
Vull recordar... 
 
 

 

 
PER REPASSAR, A CASA 
 

Donar consells 
 

S’hauria de... Cal que... Convé molt... 

No s’ha de... És important... No és bo... 

 
Sí? No? Què s’ha de fer?  
 

Menjar entre àpats Sentir-se ple per haver menjat molt 

Mastegar bé Fer de l’esmorzar l’àpat més abundant 

Seure i menjar sense pressa Anar a dormir de seguida després de sopar 

Menjar amanides Mirar dates de caducitat dels aliments 

Menjar fruita cada dia Beure molta aigua al llarg del dia 

 
Fes la recepta d’un dinar 
 

De primer plat... De segon plat... A les postres... 
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18 Què fem per dinar? 
 
He après... 
 
 

 

 
Vull recordar... 
 
 

 

 
PER REPASSAR, A CASA 
 

La cuina 
 

cuina de gas vitroceràmica microones aigüera 

nevera aixeta pica escorreplats 

rebost forn rentaplats cubell de brossa 

escalfador marbre armaris congelador 

 
Estris 
 

cafetera cassola coberts drap encenedor 

escorredora estalvis fregall fregidora gerra 

got graella llevataps obrellaunes olla 

paella pinces plat pot safata 

saler setrill sucrera torradora tovalló 

 
Què hi fem, a la cuina? 
 

amanir arrebossar barrejar bullir coure enfornar 

escaldar escalfar fregir llescar netejar pastar 

pelar picar refredar remenar rostir salar 

sofregir tallar tapar tastar trencar trinxar 
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19 De cap a peus 
 
He après... 
 
 

 

 
Vull recordar... 
 
 

 

 
PER REPASSAR, A CASA 
 

Accions amb el cos 
 

Posar les mans als malucs Abraçar-se a si mateix 

Aixecar ben amunt el dos punys Tocar-se l’orella esquerra 

Posar-se les mans al cap Posar les mans sobre els genolls 

Ajuntar els canells Plegar-se de braços 

Aclucar l’ull dret Tapar-se les orelles 

Fer la papallona amb les mans Tocar-se el dos palmells alhora 

Ensenyar els dos colzes Col·locar les mans al clatell 

 
Com representaríem amb el gest aquests missatges? 
 

Oh, perdoneu! Bravo. Molt bé! 

Estic molt enfadat /enfadada. Aquest home està boig. 

Silenci, si us plau.  Entesos. Sí senyor. Molt bé. 

T’envio un petó. Eh! Pareu, pareu! 

Una almoina, per amor de Déu. Ah, no. Això sí que no.  

Uf! Això no m’agrada gens He guanyat! 

Bufa! M’he equivocat Ostres! L’he feta bona! 

Adéu No em fa gaire bona espina, això... 
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20 Què et fa mal? 
 
He après... 
 
 

 

 
Vull recordar... 
 
 

 

 
PER REPASSAR, A CASA 
 

Mals  
 

Peus galindó, durícia, dolor, ferida, esquinç de turmell... 

Panxa mal de ventre, mal d’estómac, grans, picors, inflors... 

Coll i cap mal de coll, de queixal, d’orella, de cap; esternuts, migranya... 

Cames, mans 
braços,  

esgarrinxada, ferida, blau, picada, cruiximent, rampa, tall, 
cremada... 

Pit i esquena tos, dolor, picor, cremada, pel sol... 

En general mareig, febre, fred, calor, gana, set, son, artritis, al·lèrgia... 
 

Remeis i estris 
 

coto fluix benes esparadrap xeringa gasa crema  

analgèsic  iode termòmetre tisores  xarop infusió 

pomada alcohol aigua oxigenada tiretes pinces supositori 
 

Remeis casolans 
 

camamilla marialluïsa espígol romaní farigola 

fonoll saüc sàlvia llorer eucaliptus 
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21 Les nostres aficions 
 
He après... 
 
 

 

 
Vull recordar... 
 
 

 

 
PER REPASSAR, A CASA 
 

Si tinc estones lliures, m’agrada... 
 

practicar un esport natació, bicicleta, futbol, muntanyisme... 

fer jocs de taula o d’atzar escacs, parxís, cartes, dòmino, bingo... 

veure representacions teatre, concerts, cinema... 

fer manualitats mitja, ganxet, modelisme, cuina... 

 
També m’agrada... 
 

sortir amb amics anar a conferències veure exposicions cantar 

observar els estels cuidar el jardí fer mots encreuats fer teatre 

 
I també... 
 

llegir dibuixar escriure pintar viatjar 

ballar fer fotos col·leccionar fer titelles fer bricolatge 
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22 Com m’agradaria 
 
He après... 
 
 

 

 
Vull recordar... 
 
 

 

 
PER REPASSAR, A CASA 
 

Il·lusions 
 

Com m’agradaria...! A mi m’encantaria... Oh, si pogués...! 

El meu somni és... T’imagines que un dia...! Jo voldria... 

 
Oh, si... 
 

poder tenir saber 
...jo pogués... ...jo tingués... ...jo sabés... 

...tu poguessis... ...tu tinguessis... ...tu sabessis... 

...ell pogués... ...ella tingués... ...ell sabés... 

...nosaltres poguéssim... ...nosaltres tinguéssim... ...nosaltres sabéssim... 

...vosaltres poguéssiu... ...vosaltres tinguéssiu... ...vosaltres sabéssiu... 

...elles poguessin... ...ells tinguessin... ...elles sabessin... 

 
Tantes coses que faria...! 
 

aprendre recórrer conèixer viure viatjar 

tocar anar compartir llegir escriure 

estudiar complaure comprendre veure tastar 
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23 Què m’aconselles? 
 
He après... 
 
 

 

 
Vull recordar... 
 
 

 

 
PER REPASSAR, A CASA 
 

Per aconsellar 
 

Podries... Crec que hauries de... El millor que pots fer és... 

Jo, de tu... Jo, en el teu cas... T’aconsello que... 
 

M’aconselles? 
 

1. Em trobo sovint amb un veí davant dels contenidors. Veig que sempre llença 
plàstics i papers al contenidor de matèria orgànica. No sé si dir-li alguna cosa... 

2. Demà marxo amb la família quinze dies de vacances. Tinc cinc o sis testos de flors 
al balcó. Cada estiu se’m moren. No sé com fer-ho perquè no passi.  

3. Tenia la bici aparcada al carrer i avui m’he trobat sense la roda de davant. Què 
puc fer perquè no me la robin?  

4. De vegades em trobo persones a l'autobús o al metro i crec que les conec però 
no n’estic del tot segura i no sé què he de fer. Tu què faries, en aquests casos?  

5. M’han reparat una avaria del cotxe i m’ha costat 200 euros. El mecànic m’ha 
preguntat si la volia pagar amb IVA o sense.  Tu què hauries fet, en el meu cas? 

6. Demà tinc una entrevista per canviar de feina. És dins d’horari de feina i no vull 
que sàpiguen que vull marxar. Com ho faré per anar-hi sense crear sospites? 
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24 Vigila! 
 
He après... 
 
 

 

 
Vull recordar... 
 
 

 

 
PER REPASSAR, A CASA 
 

Perills 
 

barbacoa bolets productes de neteja terra moll 

tisores vidres trencats excrements de gos fogons encesos 

ganivets el mar bosses de plàstic la carretera 

la piscina serres escales manuals joguines 

petards medecines instal·lacions elèctriques insecticides 

 
Accidents o incidents 
 

caure intoxicar-se cremar-se tallar-se ofegar-se 

relliscar ennuegar-se ser atropellat infectar-se punxar-se 

embrutar-se empassar ensopegar topar enrampar-se 

 
És millor prevenir 
 

A casa cuina, bany, menjador, balcó, lavabo, instal·lacions, productes... 

Al carrer voreres, passos zebra, circulació de bicicletes, motos i cotxes... 

A la natura platja, mar, bosc, riu, neu, pluja, animals, ortigues... 
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Jeroglífics senzills 
 
Es fan descrivint directament el que hi ha escrit o dibuixat. Per exemple 
(núm. 1: Com estaven les nenes a l’habitació?): Des per Tes = Despertes 
 

   
1. Com estaven les 
nenes a l’habitació? 

2. Què hi clavaràs, 
aquí? 

3. Com anaven els 
banyistes? 

   

 

   
4. Quin és el resultat 
del partit? 

5. Què estàs caçant, 
noi, a la bassa? 

6. Partirem les 
avellanes amb un... 

   

 

     

         
7. Queda res, per 
sopar, a la cuina? 

8. El que mana més de 
tots. 

9. Si estan 
desanimats... 
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10. Qui són aquests 
senyors? 

11. De què és, aquest 
viver? 

12. Com van quedar les 
noies al campionat? 

   

   
13. Què has caçat, noi? 14. Riu de Catalunya 15. Capital de comarca 

   

   
16. Com es diu, la teva 
germana? 

17. Com és la teva 
àvia? 

18. País americà 
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19. El mes de juny és 
el... 

20. Província 
espanyola 

21. Una part del cos 

   

   
22. És cartró, això? 23. Nom de noia 24. Habitatge urbà 

   

   
25. On va aquest avió? 26. Entren gaires 

diners a casa teva? 
27. Per què plora, 
aquest nen petit? 
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28. Què faig amb els 
geranis? 

29. Està molt 
enamorada de tu! 

30. Què hi fas, nen, a la 
biblioteca? 

   

  

 

OR 
 

OR 
 

OR 

31. Com va pentinada, 
la teva germana? 

32. D’on són aquests 
productes? 

33. Gran riquesa 

   

   

34. L’embotit el 
portaré jo, i el... 

35. Ha pagat les 
factures, en Jaume? 

36. Una malaltia 
moderna 
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Solucions dels jeroglífics  
 

1. Despertes 2. Estaques 3. Nus 4. Un a nou 

5. Granotes 6. Trencanous 7. Queda un ou 8. President 

9. Anima’ls 10. Dos mestres 11. D’ostres 12. Sisenes 

13. Una granota 14. Besós 15. Reus 16. Mariona 

17. Baixeta 18. Cuba 19. Sisè mes 20. Osca 

21. Boca 22. És tela 23. Diana 24. Pis 

25. A Perú 26. Un sou 27. Va cagat 28. Rega’ls 

29. T’estima 30. Deures 31. Porta trenes 32. D’Europa 

33. Tresor 34. ...pa, ella 35. Les deu 36. L’estrès 
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Maneres de dir 
 

Per comprendre-les i per usar-les, si et plau 
 
A cor què vols: tal i tant com tu desitges. 
A les palpentes: caminant ajudant-se de les mans i no dels ulls. 
A raig fet: amb molta abundància. 
Alt com un pi: es diu d’una persona molt alta. 
Amb l’ai al cor: patint molt per alguna cosa. 
Anar a preu fet: anar de pressa. 
Anar fort: tenir força quantitat d’alguna cosa. 
Anar pengim-penjam: portar la roba de qualsevol manera. 
Anar xano-xano: caminar algú molt a poc a poc. 
Anar-se’n al llit: anar a dormir. 
Ara com ara: mentre no canviïn les coses, actualment. 
Ballar amb un peu: saltar de content. 

Beure a galet: beure sense aplicar els llavis, com es fa amb un porró. 
Beure a morro: beure amb el llavis posats al punt d’on surt el líquid. 
Cada dos per tres: molt sovint. 
Cap pelat: es diu d’una persona calba. 
Caure del ruc: adonar-se, finalment, d’una cosa que no es comprenia. 
Caure rodó: adormir-se ràpidament a causa de la fatiga. 
Caure-li (a algú) la casa a sobre:  trobar-s’hi malament per algun motiu 
De ca l’ample: molt gran i desmesurat. 
De color d’ala de mosca: d’un color fosc, com el negre degradat. 
De color de gos com fuig: d’un color indefinit. 
De dol: vestit o vestida de color negre. 
Donar la llauna (a algú): actuar de manera molesta. 
Donar sabó: fer elogis interessats per treure’n alguna cosa. 
Donar un tomb: fer una passejada curta. 
En ma vida: mai. 
Escalfar motors: preparar-se a fer una cosa. 
Estar com un tren: tenir una gran bellesa. 
Estirar de la llengua: provocar que algú parli d’alguna cosa. 
Fer cara de circumstàncies: trobar-se en una situació desagradable. 
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Fer cara de tres déus: estar molt enutjat o enrabiat. 
Fer dissabte: fer la neteja i endreça de la casa. 
Fer festes: afalagar algú per guanyar-ne l’afecte. 
Fer la gara-gara: tractar de plaure algú amb compliments. 
Fer nyam-nyam: menjar, en llenguatge infantil. 
Fer un fred de mil dimonis: fer molt fred. 
Fer visita de metge: fer una visita de curta durada. 
Gratar-se la panxa: estar-se sense fer res. 
Ja cal que es calci: es diu per advertir d’un perill. 
Jugar-se-la: posar-se en una situació de perill. 
Lleig com un dimoni: es diu d’una persona molt lletja. 
Llepar el cul: adular algú servilment. 
Lligar caps: posar-se d’acord. 
Matar el cuc: menjar o beure per fer passar la gana. 

Matar la set: beure una miqueta per fer passar la set. 
Més vell que la tinya: es diu d’un home molt vell. 
Ni a la de tres: es diu per indicar que s’és lluny d’aconseguir una cosa.  
Ni fet a mida: adequat i oportú. 
Ni fet d’encàrrec: adequat i oportú. 
Ni gota: gens ni mica. 
No fotre brot: ho fer gens de feina. 
No parar quiet: ser una persona nerviosa i molt activa. 
No posar-hi els peus: no anar mai a un lloc. 
No tenir ni cap ni peus: ser una cosa absurda. 
Nou de trinca: nou, acabat d’estrenar. 
Omplir el pap: menjar. 
Passar pel cap: acudir-se-li, a algú, una idea.  
Pelar-se de fred: sentir molt intensament el fred. 
Per res del món: sota cap condició, per bona que sigui. 
Perdonar la vida: eximir algú d’un càstig. 
Plantar cara: enfrontar-se a una cosa, posar-hi resistència. 
Posar cara de pocs amics: mostrar-se poc amable. 
Quedar-se tan ample: mantenir-se tranquil, sense posar-se nerviós. 
Semblar un fideu: ser una persona molt prima. 
Ser a la flor de l’edat: ser molt jove. 
Ser de casa bona: ser de família benestant. 
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Ser un forn: ser un lloc on fa moltíssima calor. 
Ser un plom: ser una persona molt pesada. 
Ser un tap: ser una persona de poca alçada. 
Tenir bons pernils: ser una persona molt grassa. 
Tenir fogots: sentir molt intensament la calor. 
Tenir un bon racó: haver estalviat diners abundants. 
Tenir un cop d’aire: tenir un refredat causat pel fred. 
Tenir un mal dia: tenir males sensacions en un dia determinat. 
Tirar la casa per la finestra: fer una despesa desmesurada 
Tot el sant dia: es diu d’una cosa que es fa constantment, sense cessar. 
Ull de vellut: ull voltat d’un morat, causat per una contusió. 
Vermell com un pebrot: es diu de qui té la cara vermella de vergonya. 
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Punts d’atenció 
 
Vet aquí una quarantena d’aspectes sobre els quals convé fixar-se per iniciar-
se bé en la parla del català.  
 
Llegeix-ne un i decideix si ho fas servir amb facilitat o no. Si ja el domines, 
marca un senyal  a dins del quadre; si no és així, torna-hi una altra vegada al 
cap d’un temps. T’adonaràs que, xerrant, xerrant, arribes a dominar-les totes.  
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  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. 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 i 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. 
 
  moltíssim / molt / bastant, força / una mica, no gaire / gens 
Ho fem servir si volem detallar la magnitud d’una sensació o la intensitat d’una acció. 
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 coses o accions. Entre la calor i 
el fred, jo prefereixo el fred. M’estimo més anar a dormir tard i no llevar-me tan 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 ens afecta. 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. Sempre dius el 
mateix! Plou sovint en aquest país. De vegades m’equivoco. No ho faré mai més. 
 
  cada... dia / dia sí, dia no / un cop a... l’any 
Ho fem servir si volem indicar el ritme amb què es duu a terme una acció. Nosaltres 
esmorzem junts cada dissabte. La Maria va a fer piscina dia sí, dia no. L’impost de 
circulació m’arriba un cop a l’any. 
 
  tinc / tens / té / tenim / teniu / tenen 
Ho fem servir si volem exterioritzar sensacions o dir que disposem d’una cosa. Ara 
nosaltres ja tenim son. Tinc una casa a la costa. Tens hora? Si teniu gana, feu-vos un 
entrepà. La Núria té fama d’artista. 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. 
 
  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. 
 
  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 tornaré més tard de la feina. 
—Sí, és clar. / —No cal que reguem les flors. Ha plogut una mica. —D’acord. 
 
  I tant! / Només faltaria! / Amb molt de gust 
Ho fem servir si volem acceptar una proposta. —Vols ballar amb mi? —I tant! / —
Vindràs amb mi? —Només faltaria! / —M’acompanyes? —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? 
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  De cap manera / I un be negre! / Ni t’ho pensis 
Ho fem servir si volem manifestar desacord. —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’encarregada de la neteja de la casa. —
Ni t’ho pensis. 
 
  sóc / 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 sóc sempre el darrer a  
 
  a dalt / al mig / a baix 
Si volem assenyalar la posició vertical i genèrica d’un element en l’espai podem fer 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. 
 
  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 element, 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. 
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  amunt / avall 
Si volem referir-nos al moviment vertical, podem usar els termes amunt o avall. El 
vaixell és un vehicle que pot anar endavant, però mai amunt. Malament rai, si un dia 
anés avall... 
 
  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. 
 
  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 fet / ha dit / hem après / heu perdut / han sortit 
Si volem explicar fets puntuals passats, però ocorreguts dins del temps present (*), 
fem servir el pretèrit indefinit. Jo he vist els nuvis aquest matí. Tu has pogut quedar-
te. No ha plogut, aquesta setmana, Nosaltres ho hem après. Vosaltres heu perdut. Ells 
ho han resolt. 
 
  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. 
 
  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. 
 
  de bon matí / a migdia / cap al tard / a la nit / 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 (6-7h). Esmorzo a mig matí 
(10-11h). En parlem  a migdia, havent dinat (12-15). Passegem cap al tard (19-20h) Va 
arribar passada la mitjanit (0-1h). Ens llevarem a la matinada (4-6h). 
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  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. 
 
  has de fer / cal que facis 
Si volem instruir algú sobre una acció obligatòria o indispensable, podem fer servir un 
dels inicis de frase. Has de tenir paciència. Cal que tinguis paciència. Ha de desfogar-
se. Cal que es desfogui. Hem d’anar-hi. Cal que hi anem. He de descansar. Cal que 
descansi.  
 
  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. Ho sento, no tinc pinyes; 
ja no me’n queda cap. 
 
  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. 
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  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. 
 
  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. 
 
  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. 
 
  no hi estic d’acord / això no em convenç / no penso igual 
Si volem expressar disconformitat respecte d’unes afirmacions i fer-ho en un to formal, 
podem fer servir alguna d’aquestes fórmules. —Fer esport de competició és d’allò més 
sa. —No hi estic d’acord. / —A la vida, el més important i decisiu és tenir sort. —Jo no 
penso igual. 
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