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Salutació



Benvolgut,benvolguda,

El quadern de treball que tens a les mans vol ser per a tu un suport pràctic per participar en grups de
conversaiunainvitacióapensarencatalàquanelfullegisenprivat.

Pot ser que estudiïs català i vulguis ferͲne pràctica enraonant força, o que busquis únicament practicar la
conversaencatalà:entotsdoscasosaquestmanualetseràdegranajuda.

Hitrobaràsinfinitatdepreguntessobretemesdelavidaquotidiana:sónmotorsqueimpulseneldiàlegen
petitsgrups;estanorganitzadespernivellsperquèenraonisagusttantsicomencesaparlarcomsijahofasi
volsmillorar.

Cada tema de conversa va acompanyat d’un conjunt de paraules, expressions, cançons, explicacions
culturals,reflexionsiescritsd’autorsqueetserviranperllegir,comentar,ilͼlustrarͲteiconèixerdetallsdela
llenguacatalanaidelagentquelaparla...

Disposesd’unallistadepuntsd’atencióambexemplesdecomesconstrueixenmoltesfrasesencatalà.

Hitrobaràstambéllistesderecursosiactivitatsperaprendreipracticarelcatalà.

Podràsgaudird’elementscuriososidivertitsquet’ajudaranaexpressarͲteambespontaneïtat:endevinalles,
acudits,embarbussaments,frasesfetes,etc.

IperferͲtepensar,t’hiesperenunseguitdejeroglíficsiunsenigmesaresoldre.

Tens, doncs, a les mans, un recull de més de mil petits moments per pensar i expressarͲte en català de
maneraamenaiprofitosa,tantxerrantencompanyiacomllegintensolitud.

Et desitjo cordialment que acompleixis plenament les expectatives de parlar en català amb correcció i
fluïdesa.

JordiEsteban,directordelprojecteXerremiautordelmanual
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Enelsgrupsdeconversa,aquestmanualetserveixper...

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

Xerrarllarguesestonesambcompanysicompanyes.
Aprendreparaulesiexpressionsquenosabies.
Comprendretextosescritsdediferentsestils.
Reflexionarsobremaneresdedirlescoses.
AnotarͲhidubtes,informacionsiparaulesperrecordar.
Rebreelsuportielssuggerimentsdemilloradelsguiesdelgrup.
Conèixercostums,llocs,personatgesihistòriesdelspaïsosonesparlacatalà.
Conèixertambécostumsidetallsdelsllocsd’onsónoriündselscompanysilescompanyes.
Saberd’onicomenshanarribatmoltesparaulesiexpressionsdelallenguacatalana.
AssabentarͲtedecursos,recursosiactivitatsenquèpotsparticiparpermillorarelteucatalà.
Jugaramblallenguaambendevinalles,embarbussaments,jeroglífics,enigmes,acudits,etc.
Feramistatambgentdiversaqueviupropteuivol,comtu,millorarelseucatalà.





Acasateva,aquestmanualetpotservirper...

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

LlegirpreguntesdetemesconegutsicontestarͲteͲlesmentalmentoambunaaltrapersona.
Prepararlesconversesqueesfaranensessionsposteriors.
AnotarͲhielsdubtesquetinguis,perresoldre’lsquansiguisambelgrup.
Reflexionarsobreelspuntsd’atencióqueesproposenicomprovarlatevacorrecció.
Llegirembarbussamentsperpracticarlapronunciació.
IntentarresoldrejeroglíficsienigmesidonarͲlosaresoldreaaltrespersones.
Descobrirlasoluciódelesendevinalles,memoritzarͲlesiproposarͲlesalsaltres.
LlegirfrasesambexpressionsimaneresdedircatalanespercomprendreͲlesiusarͲles.
InformarͲted’altresrecursospermillorarelteucatalàiaccedirͲhioconnectarͲhi.
LlegirlespàginesParaulesitextosperllegiricomentarpersaberparaulesnovesiampliarconeixements
sobrelallenguacatalana.
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Suggeriments



Alessessionsdeconversa...

Siguesperseverantenl’assistènciaalessessions.
Procuraconèixerelsnomsdelsaltresparticipants.
Etsaprenentisovintpotssertambéensenyantdelscompanys.
Participaactivamentenlesactivitatsqueesproposin.
Suggereixactivitatsqueconsiderisimportantsperaprendre.
Participaenlesvaloracionsquese’tdemanin.



Durantlesconversesenpetitgrup...


Parlapausadament,fentatencióacomhodius.
Nocanviïsdellengua.
Preguntaalguiaoalaguiadelgrupelsdubtesquetinguis.
Acceptalesindicacionsdelguiaodelaguia.
Escoltaquèdiuenelscompanysiobservacomhodiuen.
Ajudaelscompanyssisapsdirbéunacosa.
Responambllibertat:nocalqueelquediussiguicert.
Nohifaressicanvieudetema:elmésimportantésparlar.
Sis’aturalaconversa,llegiuunaaltrapregunta.
Procuranocrearpolèmicaamblestevesopinions.
Prennotadeparaulesoexpressionsnovesperatu.



Desprésdelessessions


ParlacatalàquanvegisquepotsferͲhoambfacilitat.
Demanaqueetparlinencatalà.
TornaallegirlespreguntesdelasessióanterioriresponͲteͲlesmentalment.
Observaescritsencatalà,alcarrer,alesbotigues...
Escoltaconversesencatalàalcarrer,alaràdio,alatelevisió.
Intentadescobrirenigmes,jeroglíficsiendevinallesdelmanual.
Demanaunaparellalingüísticaperfermésconversa.
Apuntadubtesalmanualperresoldre’lsalasessiósegüent.
Preparaalgunahistòriaperexplicaralgrup.
Llegeixunanovelͼlaencatalà,delecturafàcil.
Assisteixaalgunaactivitatsocialqueesfaciencatalà.
Tinguesundiccionariperresoldredubtes.
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Comferservirlespàginesdetemesdeconversa

Decadatemaespresentenduespàgines:unaambpreguntesiunaaltraambparaulesitextos.


PàginadelsMotorsdeconversa(preguntesperxerrar)

9 Laconversaenpetitsgrupshadeserlapartmésimportantiduradoradelasessió.Ésboqueformeu
grups amb companys d’un nivell semblant de català i queus situeu en el bloc depreguntes on us
trobeuméscòmodes,delscincqueespresenten.

9 Els dos primers blocs de preguntes és bo utilitzarͲlos si no havíeu parlat gaire en català i voleu
començaraferͲho;eltercerestàpensatperagentquevoladquirirfluïdesa;elsdosúltimssónútils
perapersonesquevolenmillorar,totiquejaparlinproubé.

9 No és indispensable que el guia o la guia de la sessió introdueixi o moderi la conversa. Podeu
començar vosaltres mateixos llegint les preguntes que més us agradin i fent els comentaris que
considereu convenients. La funció principal del guia o de la guia és corregir i proposar bones
maneresdedir.

9 Nohifaressicanvieudetemadurantlaconversaosinomésfeuservirunaoduespreguntes.Elmés
importantésqueparleuforça,sensecanviardellengua,iqueestigueuatentsalamaneradeferͲho.



PàginadeParaulesitextos



9 Abans d’assistir al grup o durant la sessió pot ser bo llegir les paraules, frases o textos que fan
referènciaaltemageneraldeconversa.

9 Les paraules (noms, adjectius i verbs): observeuͲles i, un cop n’hàgiu entès el significat, procureu
memoritzarlesquenosabíeu.

9 Les expressions: procureu usarͲne una o dues  en alguna ocasió per tal d’incorporarͲles al vostre
bagatgelèxic.

9 Lacançóoelpoema:llegiuͲloenprivatoengrupienveualtapergaudirdel’expressivitatdeles
frasesicopsarͲneelsentit.

9 L’escriptor o l’escriptora: el text pot servirͲvos d’exercici de comprensió lectora; no dubteu a
preguntarelsentitdelesparaulesoexpressionsquenoentengueu.

9 L’explicació:ésunainformaciód’interèsquerelacionaeltemaamblarealitatqueensenvolta,ipot
serunmotiupercomentariestendre’senlaconversa.

9 Totselsapartatsd’aquestapàginapodenfuncionartambécomamotorsdeconversasielsllegiuo
comenteuenpetitograngrup.


5
















Temesdeconversa

Parlarem...

denosaltres
delsaltres
delmón
delquenecessitem
delqueensagrada
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Llistadetemes





Núm.



Pàg.

1

Vestitsicomplements

8

2

Elmenjarielbeure

10

3

Elsonilason

12

4

Lacuradelcos

14

5

L’exercicifísic

16

6

Veureimirar

18

7

Sentiriescoltar

20

8

Olorar,tastaritocar

22

9

Elbonielmalhumor

24

10

Lafamília

26

11

Lasalutilamalaltia

28

12

Lasolitudilacompanyia

30

13

Elbarriielveïnat

32

14

Lanatura

34

15

Elsanimals

36

16

Arbres,plantes,flors,fruits

38

17

L’ecologia

40

18

L’habitatge

42

19

Elsmitjansdetransport

44

20

Elsdinersil’economia

46

21

Laformaciópersonal

48

22

Aficionsihabilitats

50

23

Sortides,viatgesiexcursions

52

24

Jocsifestes

54

25

Espectacles

56
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1.Vestitsicomplements
Motorsdeconversa



1.PercomençaraparlarBParleudecomsouiquèfeu.


x
x
x
x
x
x

Quinssónelsvostrescolorspreferits?Hihaalguncolorquenoportaríeumaial’horadevestir?
UsagradafixarͲvosenlagentiveurecomvavestida?
Usagradaseguirlamoda,opreferiuvestiralvostreaire?Quèhihadelamodaactualquenousagradi?
Compreurobacadatemporada?Quèusestimeumés,canviarmoltdevestitsoconservarͲlosmoltdetemps?
TeniucostumdemudarͲvos,elsdiesdefesta?Usagradaanarmudatsomudades?
Usfaresportarrobaquejahanportataltrespersonescomaragermans,parentsoamics?



2.PercomençaraparlarBParleudelqueconeixeu.


x
x
x
x
x
x

Onguardeularobaquenoésdetemporada?Al’armari,enunacaixa,encalaixos,enunamaleta?
Quintipusderobausposeunormalmentdurantlatemporadad’hivern?Ial’estiu?
Teniualgunvestitoconjuntperanarafestesoacelebracionsdecompromís?PodeuexplicarͲnoscomés?
Alvostrepaísoalavostraregióhihavestitstípicsdelsdiesdefestaopropisdeballspopulars?Comsón?
Sabeuquèésundidal?Iuntrau?Iunrodetdefil?
Onesteneularoba:alterratcomunitari,albalcó,alaterrassa,alafinestra,enlloc?



3.PerllançarͲseaparlarBParleudelquerecordeu.


x
x
x
x
x
x

Digueuenquinesocasionsusposeualgunad’aquestescosesalcap:barret,gorra,boina,visera,mocador.
Algunavegadavosaltresoalgunfamiliarusheutacatoestripatelvestitenmomentscompromesos?
Ushanrobatoheuperdutrobaenviatges,platges,sortides...?Lihapassataixòaalgunfamiliaroamicvostre?
Recordeualgunaanècdotadivertidaenquèintervinguiunvestit?Perexemple:notenirrobaapropiadaperauna
festa,passarcalorofredinoportarlarobaadequada,sortirsenseadonarͲsequeesportaunapeçadelrevés,etc.
SiusagradadisfressarͲvos,expliqueuͲnosenquinesocasionshovauferiambquihofèieu.Recordeuanècdotes
interessantsdelespersonesqueusdisfressàveu?
Heuportatvestitstípicsd’algunafestareligiosaopopular(comunió,casament,balltípic,obradeteatre...)?



4.PerparlarmillorBParleudelquesabeufer.


x
x
x
x
x
x

Enquèusfixeumésal'horadevestirͲvos?Enlacomoditat,l'originalitat,laqualitat,lamoda,lesmarques,l'estil
propi...?
Quèsuggeriuquefemquananemacomprarrobadevestir?QuedarͲnosalaprimerabotigaquetrobem?Acudira
labotigad'onsomclientshabituals?ResseguirͲnemoltespercompararpreus?
Coms’had'estendrelaroba?QuèespotferperassecarͲlaendieshumitsiplujosos?Ensaconselleudeteniruna
màquinaassecadora?
Quèensaconselleuquetinguemalcosidorpercosirestrips,descosits,botons...?
Quan fa fred, quina roba de llit ens aconselleu d’usar, llençols i mantes o edredons nòrdics? Quins avantatges i
quinsinconvenientstécadatipusderoba?
Quès’hadeferamblarobausada?Hihaquilallençaalscontenidors.Hihaquiladónaafamiliarsiamics.Hiha
quilaregalaaorganitzacionshumanitàries...



5.PerparlarmillorBParleudelquepenseu.


x
x
x
x
x
x

Seriaboquelesbotiguesdemodafemeninaoferissintallesmésgransdelesquenormalmentofereixen?
Quèopineudelallibertatd'anarvestitsodespullatsenplatges,piscinesoespaisnaturals?
Esteu d'acord que en alguns llocs (sales de festa, hotels, centres...) no s'hi pugui entrar si no es va vestit d'una
determinadamanera?
Hi ha escoles on els alumnes o les alumnes han de portar uniforme. Què en penseu? I què en penseu, de les
escolesqueobliguenaportarbata?
Esteud'acordaportardol(anarvestitdenegreperquès'hamortunfamiliar)?
Es podria destinar la roba usada, més del que es fa actualment, a finalitats socials? Com s’hauria de fer per
conscienciarͲnosͲen?Valoreupositivamentlesiniciativessolidàriesderecollidaderoba?
8

1.Vestitsicomplements
Paraulesitextosperllegiricomentar

tLesparaules


Quèés?
Comés?/Comestà?
Quèesfa?


samarreta
estrafolari/Ͳlària
emprovar

calces
virolat/Ͳlada
escurçar

mitjons
tronat/Ͳnada
estrènyer

mitges
llampant
rentar

arracades
cordat/Ͳdada
lluir



brusa




faldilla

sabates



mitjons





ALesexpressions


9 QuedarͲsepervestirsants:quedarͲsesolter.
9 AnardevintͲiͲunbotó:anarmoltbenvestit,endiumenjat.

9 Anarconill:anarsenseroba,nu.
9 Canviardecamisa:canviard'idees.



Lacançó.Margarideta(cançópopular)


Perevaalaplaça;Perejan’hicompra;
Perejase’ntorna;Perejaésaquí.
Margarideta,lleva’tdematí.

Margarideta,lleva’tdematí;deixadefermatinada!
Margarideta,lleva’tdematí;deseguitvésͲteavestir.
Prouemllevariajo,siemportavaalgúsabates;
prouemllevariajo,quesabatesnoentinc,no.



(A les repeticions es canvia la paraula sabates per mitgetes, jaqueta,
arracades,faldilles,etc.)



L’escriptor.FeliuFormosa(Sabadell,1934).Larobaestesa


Larobaestesa
delagentpobra
alspatisfoscos
ialsdescampats,
coneixl’angoixa
delsdiesgrisos,
sapl’enyorança
deltempsgastat.
Robacosida
ennitsdevetlla,
robacomprada
alsencantsvells,

robatenyida
decolornegre,
robaarreglada
d’algunparent.
Robadonada
perlagentrica,
robapispada
d’algunterrat,
robaperduda
iretrobada,
robaheretada
delsavantnats.

Robaenterrada
iressuscitada,
robamenjada
pelsdetergents,
robasargida
iapedaçada,
robabufada
pertotselsvents.
Robabandera
decausainútil,
robacansada
detreballar,

robaqueplora
sobreelsquipassen,
robaquecrida
pelsseusforats.
Alspatisfoscos
delsbarrispobres
larobaestesa
vadegotant,
coneixl’angoixa
delsdiesgrisos,
sapl’enyorança
deltempsgastat.





L’explicació:laindústriatèxtilaCatalunya


JaalsegleXVIIIhihaviaaCatalunyaunaproduccióimportantd’indianes,ésadir,deteixitsdecotóestampats.Ambla
GuerradelFrancèsilapèrduadelescolòniesespanyolesd’Amèricaesvandeixardefer,finsqueamitjansegleXIXes
vaendegarl’activitatambelsfilatsiteixits.Desd’aleshoresifinsalsanys80delsegleXXesvaestendrepelpaísla
indústria de la roba: els marges dels rius Cardener, Llobregat i Ter es van omplir de colònies tèxtils i ciutats com
Terrassavanserpioneresenlaproduccióderobaiteixits.
On podem anar a visitar robes, teixits i vestits de tota mena i de totes les èpoques?  Hi ha el Museu Tèxtil i
d’IndumentàriadeBarcelona;elMuseuTèxtildeTerrassa;elMuseudel’EstampaciódePremiàdeMar;elMuseuMarès
de la Punta, d’Arenys de Mar; el Museu de les Puntes al Coixí, de l’Arboç, al Baix Penedès; i molts més de locals i
dedicatsatemesespecífics.
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Aquesta és una mostra del material. Si us interessa
consultar el dossier complet, cal que us adreceu a
l’adreça de correu electrònic junts@cal.cat o
xerrem@cal.cat.
Moltes gràcies.

CAL (Coordinadora d’Associacions per la Llengua catalana)
Carrer Olzinelles, 118
08014 Barcelona
Tel. 93 415 90 02
www.cal.cat
cal@cal.cat

