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Proleg 

El nivell Hindar del catala 

Aquesta nova versio del nivell llindar del catala es fruit d'una revisio en profunditat de 

les especificacions que contenia el Nivell llindar per a la llengua catalana, publicat tambe 

per la Direccio General de Politica Lingiiistica l'any 1992 amb la col-laboracio del Consell 

d'Europa. 

La primera definicio del nivell llindar del catala es va fer ara fa setze anys quan el Govern 

de la Generalitat de Catalunya va decidir promoure i finangar l'elaboracio d'un curs 

multimedia d'aprenentatge del catala per a no catalanoparlants —el curs Digui, digui...— 

a partir de la definicio dels objectius i dels components d'aquest nivell que havia fet el 

professor Van Ek, el qual havia de permetre a l'usuari d'un idioma adquirit en l'edat 

adulta comunicar-se amb efectivitat i autonomia en les situacions mes habituals de la vida 

quotidiana. Tambe es van tenir en compte les diferents adaptacions que s'havien fet per 

a altres idiomes, en algunes de les quals s'ampliava la descripcio i s'hi aportaven nous 

plantejaments. 

Aquella primera adaptacio del model per al catala va tenir molt en compte les 

caracterfstiques especials de la majoria d'aprenents de catala com a segona llengua 

—aquests aprenents tenien unes necessitats mes amplies que les que s'esperarien d'un 

usuari d'una llengua estrangera—, i la peculiar situacio sociolingiiistica en que es trobaven 

aquells aprenents, la qual conferia una singularitat a la definicio del que es considerava el 

nivell llindar del catala. 

En aquests moments el coneixement del catala entre la poblacio resident a la major part 

del territori de parla catalana ha augmentat considerablement. La introduccio del catala al 

sistema educatiu i a l'Administracio publica i l'expansio dels mitjans de comunicacio en 

catala n'han estat els factors determinants. Aixo ha comportat una modificacio substancial 

dels destinataris dels cursos de catala per a adults d'aquest nivell, que ara son seguits 

majoritariament per persones procedents de la resta de l'estat o de pai'sos estrangers 

d'arribada recent i s'ha produit un increment de la demanda de cursos de catala a l'estranger. 

D'altra banda, el model original, tant per a la versio anglesa com per a d'altres llengues, 

ha estat sotmes a un proces de revisio constant, reflex de l'evolucio de l'enfocament 

comunicatiu en el mon de 1'ensenyament d'idiomes. 

Per tots aquests motius, s'ha considerat necessari modificar i depurar, despres de mes de 

quinze anys d'experiencia en 1'ensenyament del catala com a segona llengua, les 

especificacions que es van formular en la primera versio del nivell llindar. 
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1. El "threshold level" i el nivell llindar del catala 

El 1971 es va celebrar a Ruschilikon (Suissa) un simposi auspiciat pel Consell per 

a la Cooperacio Cultural del Consell d'Europa sobre aprenentatge de llengiies modernes. 

Com a resultat d'aquest simposi, un grup d'experts dirigits per John Trim, director 

del Departament de Lingiifstica de la Universitat de Cambridge, va establir les linies 

generals del que havia de ser un sistema d'ensenyament de llengiies estrangeres que 

dones resposta a les necessitats d'aprenentatge d'idiomes, generades per la mobilitat 

de treballadors dins dels paisos de la Comunitat Europea. Les actuacions que es 

desprenien d'aquestes linies generals preveien l'analisi de les necessitats comunicatives 

en relacio amb les situacions en que els possibles aprenents de la llengua estrangera 

es podien veure implicats, l'articulacio del proces d'aprenentatge en unitats (o niveils) 

coherents i capitalitzables d'aprenentatge, una especificacio dels objectius d'aprenentatge 

en termes operatius o d'actuacio comunicativa i el disseny de materials multimedia 

que facilitessin l'assoliment d'aquests objectius d'aprenentatge. 

D'aquests compromisos en van neixer un seguit de treballs emmarcats dins el 

projecte num. 4 ("Modern Languages/Langues Vivantes") del CCC del Consell 

d'Europa, un dels quals havia de consistir en la definicio dels objectius comunicatius 

del que s'hauria de considerar el nivell minim de domini comu i general d'un idioma. 

Un nivell que permetes, a l'usuari d'un idioma adquirit en edat adulta, desenvolupar 

amb efectivitat i autonomia una activitat comunicativa propia de les situacions mes 

habituals de la vida quotidiana. Jan A. van Ek, director de 1'Institut de Lingiiistica 

Aplicada de la Universitat d'Utrecht, va ser qui va rebre l'encarrec de definir els 

objectius i els components d'aquest nivell, que ja en la seva primera versio va ser 

anomenat Threshold Level ("nivell llindar"), ates que aquesta primera especificacio es 

va fer per a Tangles.1 Ben aviat es va definir aquest mateix nivell per a d'altres 

idiomes,2 per a alguns dels quals, com en el cas de l'espanyol, se seguia molt de prop 

la versio anglesa i per a d'altres, com en 1'especificacio del frances, s'ampliava la 

descripcio i s'hi aportaven nous plantejaments. 

1 La primera edici6 del Threshold Level es va publicar el 1975. Cine anys file's tard, el 1980, se n'editava una 

segona versid, amb un apendix de Louis G. Alexander. 

2 Un niveau-seuil (1976), a cura de D. Coste, J. Courtillon, V. Ferenczi, M. Martins-Baltar i E. Papo; Un nivel 

umbrcd (1979), a cura de P. J. Slagter, Kontaktschwelle (1980), a cura de G. Schneider, M. Baldegger, M. Mttller 

i A. Naf, i Livello Soglia (1981), a cura de N. Galli de'Paratesi, van ser les primeres especiflcacions d'aquest 

nivell per al frances, l'espanyol, l'alemany i Thalia, respectivament. No van tardar gaire a apareixer les 

correponents a d'altres llengiies europees, com el danes {Et taerskelniveau), l'holandes (Drempel Niveaui), el 

noruec {Et verkelniva) o el portugues {Nivel Limiar). 



metodologia d'ensenyament de llengiies estrangeres i de segones llengiies que ha imperat a 

Europa en els darrers vint anys. 

Sens dubte, Taportacio mes visible d'aquest enfocament ha estat la modificacio dels punts 

d'atencio sobre els quals s'articula la programacio d'un curs o d'un material d'aprenentatge. 

Les unitats didactiques que abans s'articulaven al voltant de punts gramaticals, d'estructures 

lingiiistiques o d'arees lexiques, ara les trobem articulades al voltant d'objectius comunicatius 

expressats en termes nocionals-funcionals. La majoria de metodes i de cursos d'idiomes que 

es poden trobar avui al mercat estableixen unitats d'aprenentatge expressades en termes 

com "aprendre a saludar", "demanar i donar consells", "donar instruccions per fer alguna 

cosa", "expressar un estat d'anim", etc. Aixo, per si sol, demostra fins a quin punt ha causat 

impacte el model definit per J.A. van Ek en el mon de Tensenyament i l'aprenentatge 

d'idiomes. 

No ha d'estranyar gens, doncs, que quan a comencaments dels anys vuitanta, la Direccio 

General de Politica Linguistica de la Generalitat de Catalunya es decidis a promoure i financ. ar 

Telaboraci6 d'un curs multimedia d'aprenentatge de catala per a no catalanoparlants (el que 

va ser el curs Digui, diguL.) el primer que es proposes fos la definicid del nivell llindar del 

catala, seguint les pautes donades per Van Ek i per les successives adaptacions per a altres 

idiomes. 

L'adaptacio del model per al catala, tot i ser respectuosa amb 1'enfocament basic 

donat per Van Ek, va plantejar-se de seguida la necessitat de marcar-hi algunes 

diferencies (tal com s'havia fet en les adpatacions per al frances o Thalia, per 

exemple), tenint en compte les caracterfstiques especials de la majoria d'aprenents de 

catala com a segona llengua i la peculiar situacio sociolingufstica en que aquests aprenents 

for^osament s'haurien de trobar. Recordem que els treballs es van iniciar el 1982, nomes 

tres anys despres de Faprovacio de l'Estatut d'autonomia i un any despres de la introduccio 

oficial del catala en el sistema educatiu i de Taprovacio de la Llei de normalitzacio linguis 

tica, i sense Texistencia deTelevisio de Catalunya (TV3) ni Catalunya Radio. Dit breument, 

les especificacions del nivell llindar del catala elaborades a principis dels vuitanta corresponien 

al que es va considerar el nivell minim de domini general de la llengua que un aprenent 

resident a territoris de parla catalana (i que majoritariament tenia el castella com a llengua 

materna) havia d'assolir per cobrir les seves necessitats de comunicacio quotidiana, en unes 

condicions d'incipient normalitat sociolingiiistica. Unes necessitats que resultaven, 

evidentment, mes amplies —i tambe amb gradacions diferents— que les que s'esperarien 

d'un usuari d'una llengua estrangera que mantingues contactes temporals o ocasionals amb 

els parlants d'aquesta llengua. La conseqiiencia de tot aixo va ser que les especificacions de 

les situacions comunicatives, de 1'acti vitat linguistica i de les formes lingiiistiques que se'n 

desprenien abraces un espectre molt mes ampli i divers que en el model original dissenyat 

per a Tangles. A tall d'exemple: el repertori de lexic incloi'a mes de tres mil paraules, gairebe 

el doble que en el Threshold Level, de les quals moltes corresponien a arees com la de les 

relacions laborals, la dels serveis o la de temes d'actualitat, que per a Tangles es despatxaven 

amb un nombre molt reduit d'exponents. Igualment, les formes lingiiistiques que es donaven 

per a les funcions ampliaven considerablement el ventall a exponents que, ni que fos de 

manera purament receptiva, els aprenents havien de coneixer. La singularitat sociolingiiistica 

del catala conferia, doncs, una singularitat a la definicio del que es considerava el nivell 

llindar del catala. 



den comportar models de definicio de niveils per a grups diferents d'aprenents. Tot i que a 

aquesta objeccio —i a algunes altres—es dificil donar-hi resposta des de la perspectiva de 

fixar nivells de domini referencials per a collectius amplis i dins uns sistema graduat i 

progressiu d'aprenentatge, la nova versio del Thresold Level introdueix nous capitals que 

intenten si mes no cridar l'atencio sobre la importancia dels processos de comunicacio i 

d'adquisicio de llengiies. Les principals novetats que aporta la nova versio del Thresold 

Level1 son les segiients: 

—Estructura del model de definicio de nivell, en tres nivells d'especificacio: 1) General 

characterization (una descripcio molt generica, per a una rapida orientacio); 2) Extended 

characterization (una descripcio detallada per a tots els possibles interessats, incloent-hi els 

mateixos aprenents); i 3) Specification (descripcio amplia i detallada, destinada als 

dissenyadors de cursos, responsables de programacions i elaboradors d'examens). 

—Incorporacio de capitols dedicats a estrategies discursi ves, a components socioculturals, 

a estrategies de compensacio i a "aprendre a aprendre". 

—Revisio, actualitzacio i millora de l'especificacio de les categories que ja eren 

presents a la versio original. De manera forga evident, en la classificacio de funcions 

lingiiistiques i en la presentacio del sumari gramatical. 

—Incorporacio d'un index tematic final que facilita la recerca de components de 

cada una de les especificacions. 

—Explicitacio de models entonatius. 

Aquesta revisio del model original per a Tangles, aixi com les referencies que han 

subministrat la practica docent dels professionals de 1'ensenyament de catala a no 

catalanoparlants durant aquests anys i les successives adaptacions del Nivell llindar a 

grups de destinataris determinats (escolars, professors de primaria i secundaria i 

aprenents estrangers aspirants al Certificat internacional de catala) han fet aconsellable 

procedir tambe a una revisio profunda de la nostra primera versio. En el nostre cas, 

les novetats principals son les segiients: 

—En l'organitzacio dels continguts, s'ha diferenciat clarament en dues parts 

l'especificacio d'objectius d'aprenentatge i la de les formes lingiiistiques que caldria 

manejar per assolir aquests objectius. 

—Els objectius s'han especificat en tres grans apartats: 

• Objectius comunicatius en termes d'interacci6 comunicativa, especificats a partir 

dels factors situacionals, textuals, nocionals i funcionals que intervenen en la 

interaccio. 

• Competencia sociocultural necessaria per actuar adequadament en relacio amb 

Tentorn social. 

• Grau de domini esperat en relacio amb les habilitats lingiiistiques basiques i amb 

les estrategies de compensacio necessaries per a cobrir els buits linguistics. 

—L'especificacio d'objectius en termes d'interaccio comunicativa Them diferencia-

da segons si son els ambits o els temes els que marquen l'actuacio comunicativa. 

—S'ha ampliat l'apartat dedicat a descriure les caracterfstiques dels participants que mar 

quen una actuacio comunicativa. 

7 J. A. van Ek , J. L. M. Trim (1993), Threshold Level 1990. Estrasburg. Council of Europe Press. 



Aquesta disminucio prove, d'una banda, de la presencia del catala a l'ensenyament primari 

i secundari, amb el consequent increment del grau de coneixement de catala entre aquest 

grup de poblacio, i d'una altra, de l'amplia oferta formativa que la poblacio adulta ha tingut 

a l'abast durant els darrers quinze anys per adquirir un grau de domini de la llengua, tambe 

superior al nivell llindar. 

En sentit invers, darrerament es constata un augment significatiu d'aprenents de 

catala estrangers. Aquest grup es podria caracteritzar en tres grans subgrups: 

—Immigrants procedents d'altres etnies, que es concentren en determinades poblacions. 

—Estrangers residents temporalment a territoris de parla catalana, de precedencies 

molt diverses. 

—Aprenents de catala a l'estranger, majoritariament estudiants de filologia o d'arees 

afins en universitats europees o americanes. 

No disposem de dades suficientment precises per establir el perfil de cada un 

d'aquests coHectius sense assumir un ampli marge d'error, pero si que ens veiem 

amb cor d'esbossar-ne alguns trets, a partir de les dades esmentades anteriorment.12 

Subgrup 1 de destinataris: aprenents castellanoparlants procedents d'altres 

nacionalitats o d'altres regions de l'Estat espanyol 

Trets caracteristics: 

• Viuen a territoris de parla catalana per motius laborals i/o familiars. 

• Fa relativament poc que hi viuen. 

• La seva edat se situa al voltant dels 30 anys. 

• Tenen, majoritariament,' estudis secundaris o superiors. 

• La motivacio primera per aprendre catala acostuma a ser l'interes personal, seguit 

per l'interes per obtenir una titulacio que faciliti trobar una feina. D'altres 

motivacions poden ser: la promocio laboral, la integracio en el Hoc on viuen 

(sobretot si resideixen fora de Barcelona o d'un entorn urba industrial), el 

prestigi social i la relacio amb 1'entorn escolar dels fills. 

• Tenen interes a usar la llengua parlada en ambits publics i laborals que requereixen 

interaccions comunicatives mes aviat previsibles i no gaire complexes (anar a 

comprar, fer gestions amb empreses de serveis o amb l'Administracio, atendre el 

public, donar instruccions o informacions breus...) i no tant en ambits que 

requereixen un us mes espontani i/o elaborat de la llengua (intervencions en 

debats, exposicions en public, participacio en reunions, converses amb amics i 

coneguts...). 

• Tenen interes a usar la llengua escrita per elaborar textos d'estructura mes aviat 

simple (postals, invitacions, cartes de sol-licitud de feina o d'informacio, anuncis, 

avisos, factures...) o, si son estudiants, relacionats amb la seva activitat educativa (treballs 

12 En caracteritzar aquests coHectius cal fer una precisi6: fem referenda a public adult, considerant com a tal 

els majors de 16 anys, tal com es preveu en els plans de formacio d'adults. Aix6 fa que s'hi incloguin estudiants 

del darrer perfode de Tactual sistema cducatiu, de 16 a 18 anys. Aquests possibles destinataris prescnten una 

caracteristica comuna, malgrat ser de precedencies diverses, en el fet que l'ambit de relacid en que es mouen una 

bona part del dia 6s I'entorn educatiu. Aixd els genera unes necessitats i unes expectatives especials respecte a 

l'us i l'aprenentatge del catala. 



• Volen adquirir majoritariament una competencia linguistica per usar la llengua en el seu 

mon de relacions personals i sovint la necessiten com a vehicle cultural o d'estudi. 

• La capacitat de domini de les diferents habilitats varia molt en funcio de la distancia 

lingufstica entre el cataia i la llengua materna dels aprenents i del seu coneixement 

d'altres llengiies estrangeres. 

• L'adquisicio de la competencia sociocultural depen de la proximitat cultural o de la 

familiaritzacio amb altres cultures prdximes a la catalana. 

Subgrup 4: aprenents estrangers no residents a territoris de parla catalana 

Trets caractenstics: 

• Son aprenents familiaritzats amb l'estudi i analisi de llengiies i cultures diferents 

a la seva. 

• Solen coneixer altres llengiies estrangeres, especialment llengiies romaniques. 

• Tenen un nivell cultural alt. 

• La seva primera motivacio per aprendre cataia sol ser 1'interes per accedir a 

textos literaris o d'humanistica en general, tot i que sovint aquest interes concret 

els porta a voler adquirir un grau de competencia linguistica mes global, que els 

permeti qualsevol tipus d'interaccio en cataia. 

• Acostumen a tenir pocs problemes en l'adquisicio d'habilitats escrites i mes en 

la de les habilitats orals, depenent de les possibilitats de practicar-les de manera 

mes o menys continuada. 

11 



No t'oblidespas de res? 

Ja te n'has oblidat, de que vapassar? 

(no) OBLIDAR (pas) + /SN/ ? 

var. DEIXAR 
pres/pass 

2a 

No oblideu res? 

No has pas oblidat de tancar el gas? 

var. Has deixat de tancar el gas ? 

2.6.5 Expressar el coneixement o la ignorancia d'unfet 

a) Respostes afirmatives o negatives a les preguntes de 1.2.6.1. 

(—Saps sija han arribat?) 

—Si, han arribat aquest mati 

—No, no ho se 

(—Sabeu on han anat? 

—Si, a can LJuis 

—No, no en tenim ni idea 

b) Respostes afirmatives o negatives a les preguntes de I. 2.4.2 e, f, g 

(—Sabeu queja ens hem canviat de pis?) 

—Si,ja ho sabiem 

—No, no ho sabia 

c) Respostes a les preguntes de I. 2.4.1 del tipus: 

(—Ja ha arribar el senyor Soler?) 

—Si 

—No ho se/No en tine ni idea 

(—Qui ha telefonat?) 

—En Joan 

—Ho ignoro 

d) Frases del tipus 

encara no 

SABER + 
pres/pass 

la 

SN 

que + V... 

INT + V... 
IND 

Ja sabem el resultat de laprova 

No sabia que haviesfet el sopor tu 
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Joja se on havien anat 

Encara no sabem el resultat de laprova 

CONEIXER + SN 

pres/pass 

la 

Ja coneixem el resultat 

No coneixia el final de la historia 

2.6,6Expressarque unfetes cert o esfals (v. II. 8.6) 

a) Respostes afirmatives o negatives a les preguntes de 1.2.6.2 

C —E!s veritat que plegues ?) 

—Si(, es veritat/cert) /Es clar (que si) 

—No (, no es veritat) /Esfals /Es clar que no / 

Es mentida 

var. Clar que si 

var. Es de veres 

(—De veritat que et cases ?) 

—Si (, home) /De veritat/Oh, i tant... / 

Es clar (que si) /De debd 

—No (, home/dona, no) /laral 

b) Respostes afirmatives i negatives a les preguntes de 1.2.4.1 

(—Vau anar al cine, ahir?) 

—Si/Es clar/...(que hi vam anar) 

—No (, no hi vam anar) 

(—Has anat a comprar tu, oi?) 

—Si/Es clar /...(que hi he anat) 

—No (, no hi he anat) / Es clar que no 

(—Oi que vostes anaven sempre a laplatja?) 

—Si'//tant/... (que hianavem) 

—No... 11 oral... 

c) Frases afirmatives o negatives amb elements emfatics 

Es clar que s'han separat 

No va serpas ella la que ho vafer 

d) Frases amb el \qvSER, afirmatives o negatives, amb: cert, veritat/mentida, fals 

Aixd es cert 

No es veritat aixd que ha explicat 

Aixd esfals 
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2.6,7Expressar elgrau de seguretat sobre unfet (v. II. 8.7, 8.8, 8.10, 8.13,8.14) 

2.6.7.1 Moltpositiu 

a) Respostes breus a les preguntes de I. 2.6.3, del tipus: 

(—Estas segur, d'aixo?) 

—Oh, i tant! / Ja ho crec (que si) 

(—Vols dir que vindran?) 

—Segur (que si) 

b) Altres frases del tipus: 

ESTAR 

pres 

la 

ben 

del tot/... 

/segur/ 

/convengut/ 
de + /SN/ 

Estic ben segur que telefonara avui 

Estem del tot segurs de guanyar 

(ja)PODER estar + 

pres 

2a 

ben 

del tot 

/segur/ 

/convengut/ 
de + /SN/ 

2.6.7.2 Intermedi 

Japots estar ben convengut del que et die 

D'aixo,ja en podeu estar ben segurs 

a) Respostes breus a les preguntes de 1.2.6.3 del tipus: 

(—Estas segur, d'aixd?) 

—Em sembla que si/Jo diria que si/Crec que si/ 

Suposo que si/ Em penso que si... 

(—Vols dir que vindran?) 

—Em sembla que no /Jo diria que no/Crec que no/ 

Suposo que no/Em penso que no... 

b) Altres frases del tipus: 

/em/sembla 

/em/ penso 

suposo 

crec 

m'imagino 

+ que + V... 
!ND 
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DEURE + INF 

pres/imp 

3a 

2.6.7.3 Feble 

Em sembla que t'han enganyat 

Empenso que arriba avui 

Suposo queja ha arribat 

Crec que obren a les nou 

M'imagino que arribaran avui 

Deuen sergermans 

Devien ser les tres, quarts de quatre 

no ESTAR (+ Q +) 

pres/imp 

la 

/segur/ 

/conven9ut/ 
de+/SN/ 

Q= 

gaire 

massa 

molt 

gens 

no SABER si V... 

pres/imp IND/COND 

la 

qui sap 

ves a saber 
si+V... 

1ND 

No estic gaire segur del que diu 

No estem gens convenquts que hagi dit la veritat 

No se si ho hanfetprou be 

No sabia si vindrieu 

Qui sap si telefonara avui 

Ves a saber si ho hafet ell o un altre 

2.6.8 Expressar que es recorda o no es recorda alguna cosa (v. II. 8.5) 

a) Respostes afirmatives o negatives a les preguntes de 1,2.6.4 

(—Et recordes que avui es el sant de la tieta?) 

—Si/Itant/Ja ho crec... (que me'n recordo) 

—No (, no me *n recordava) 
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(—Has pensat a pagar el Hum ?) 

—Si/Es clar... (que hi he pensat) 

—(Aif) no (, no hi he pensat I no me nfhe recordat/ 

me n 'he descuidat 

b) Altres frases afirmatives o negatives amb els verbs: RECORDAR(-SE), DESCUI-

DAR-SE, OBLIDAR(-SE), PENSAR(-HI) 

Em recordo molt be dyaquell dia 

No mfhe descuidat pas de comprar-te el regal 

No me nfhe oblidat 

No hi he pensat 

Recordo perfectament el seu nom 

No ho he oblidat ni ho oblidare mai 

No me'n recordo gens 

No recordo gaire be la seva cara 

Ens hem descuidat de pagar 

M'he oblidat de tot el que vapassar 

He oblidat com es deia 

c) Frases enunciatives que expressin la capacitat de donar informacio de fets passats 

(—Me'n recordo molt be:) Tu eres el que sempre 

reia 

(—Si no ho recordo malament,) vosaltres vau ve-

nir a viure en aquestpoble el marq del 82 

d) I tambe frases interrogatives que expressin l'oblit d'un fet 

Com es deia aquell noi? 

Per que ho deia, ara, tot aixo? 

Quin dia era el que et vaig telefonar? 

2.7Evocar(v.IL 8.5) 

RECORDAR(-SE) + (Adv) + /SN/ 
pres 

la 

Recordo el primer dia que vaig treballar 

Em recordo perfectament del I'any que vam ser 

campions 

RECORDAR(-SE) + /SN/ ? 

pres 

2a 

Recordes com va nevar aquellany? 

Te'n recordes d'aquellespassejadesper laplatja? 
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no OBLIDAR(-SE) (mai) + /SN/ 
fut 

la 

No oblidare mai el viatge a Grecia 

No m 'oblidare d'aquellaprimera reunio 

2.8 Expressar propdsits, intencions o desitjos 

2.8.1 Expressar propdsits, intencions o desitjos 

2.8.1.1 Donar una cosa a algu 

te + SN 

van pren... 

Te el canvi 

aqui tens + SN 

Aquitens el canvi 

(S Adv) /etf deixo + SN (+SAdv) 

Et deixo el llibre aqui 

var. nyasjas 

2.8.1.2 Oferir-se afer alguna cosa 

volsque(/jo/)...? 

Vols que t'ajudi? 

puc + INF (...)(?) 

Puc ajudar-vos? 

Puc anar-hijo mateix 

2.8.1.3 Expressar la intencio, la voluntat o la decisio defer alguna cosa (v. II. 8.15 i 8.16) 

O afirmativa 
fut8 

la 

HAVER de + INF 
pres/fut 

COND 

la 

Deixare defumar 

Ens hem de veure, eh? 

8 Tant en sentit positiu com en sentit negatiu, podem expressar unaintencib amb una frase en present, pero amb valor de 
futur: T'acompanyo, Jo vine, Demd. t'hopago 
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MIRAR de + INF 
fut 

la 

DECIDIR 
indef 

la 

PENSAR + INF 

pres 

la 

van FER comptes. 

VOLER + INF 

pres/COND 

la 

Mirare d'anar-hijo 

He decidit que ho acabare dema 

Hipenso anarara 

van Faig comptes d'anar-hi 

Voldria dir una cosa 

TENIR ganes de + INF 
pres 

la 

Tine ganes d'anar a passeig 

2.8.1.4 Renunciar aferalguna cosa. Expressarnegacio de la voluntat 

O negativa 

fut9 

la 

Dema no vindre 

DECIDIR 
indef 

la 

(de +) (no) INF 

que (no) + O 

Hem decidit que no hi aniriem 

no PENSAR + INF 

pres 

la 

No penso pas anar~hi 

9 V. nota 8: No t'acompanyo, Jo no vine, Dema no t'hopago 
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no VOLER + INF 
pres/COND 

la 

no TENIR ganes de + INF 
pres 

la 

No voldria sortir aquesta nit 

No tine ganes d'anar a passeig 

2.8.1.5 Expressar el desig defer alguna cosa (v. I. 2.8.1.3 i II. 8.15) 

VOLER + INF 
pres/COND 

la 

/mVAGRADAR + INF 
COND 

3a 

TENIR ganes de + INF 
pres 

la 

Vull anar al cine 

Ens agradaria anar a la platja 

Tine ganes dyanar-me 'n 

2.8.1.6 Expressar el desig de nofer una cosa. Negar-sefer alguna cosa (v. 1,2.8.1.4) 

no VOLER (pas) + INF 
pres/COND 

la 

No vull sortir 

no /m 7 AGRADAR (pas) + INF 
COND 

3a 

No m'agradaria pas haver-ho defer jo 

no TENIR (pas) ganes de + INF 
pres 

la 

No tine pas ganes de llevar-me 
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per que no...? 

Per que no ho fas tu? 

no /em/ dona la gana (de) + INF 

No em dona la gana defer-ho 

no! 

tampoc! 

/et/dicqueno(...)! 

Et die que no vullfer-ho 

(I) per que /he/ de + INF (...) (/jo/)? 

I per que he defer-ho jo? 

2.8.1.7Prometre deferalguna cosa (v. II. 8.16) 

/et/ 

PROMETRE 

JURAR 

ASSEGURAR 

que + V... 

fut 

la 
pres 

Etprometo que vindre 

T'hojuro 

T'asseguro que estudiare 

de veritatqueV... 

De veritat que vindre 

pres 

la 

2.8.1.8 Amenagar de fer alguna cosa10 (v. I. 5.14) 

/mira/que+V... 
fut/pres 

la 

Mira que et castigare 

Mira que me'n vaig, eh? 

10 Per expressar una amena5a podem usar lambe" qualsevol verb en futur (o en present, amb valor de futur), sovint en 

construccions emfatiques i amb el suport de verbs com PROMETRE, ASSEGURAR, JURAR, etc., en present. En aquests 

casos, el verb en futur ha de posseir una connotacid intimidatoria. Per exemple: Etfare mal, Me 'n vaig, etjuro que me 'n 

vaig, T'asseguro que se 'n recordara. 
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2.8.2 Preguntar sobre propdsits, intencions o desitjos 

2.8.2.1 Preguntar sobre la intencio, la voluntat o la decisio defer alguna cosa 

O interrogativa 
fut" 

2a/3a 

Vindreu a lafesta? 

(INT) 
PENSAR 

DECIDIR 
INF... o 

NO 

INF... 

pres 

2a/3a 

Que penses fer? 

Vols venirono? 

(INT) 
PENSAR 

DECIDIR 

indef 

2a/3a 

On heu pensatfer? 

Heu decidit matricular-vos ? 

PENSAR 

DECIDIR 

indef 

2a/3a 

+ INF + V... 

fut 

Has pensat quefaras ? 

Han decidit quan hi aniran? 

2.8.2.2 Preguntar sobre el desig defer alguna cosa 

(INT) 
AY 

/li/ 
agradaria + INF... (o no)? 

Que tfagradariafer? 

Els agradaria soporamb nosaltres? 

11 Tamb6 en present, amb valor de futur: Vens?, Aneu a la platja, dema?, Aixi, quk, us caseu? 
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(INT) 
VOLER 

TENIR ganes de 
+ INF... (o no)? 

pres 

2a/3a 

Vols sortir o no? 

Que tens ganes defer? 

2.9 Fer hipotesis sobre un fet (v. II. 8.8) 

2.9.1 Formular hipotesis simples 

SUPOSAR 

IMAGINAR-SE 

IND 

Suposo que ha vingut 

M'imagino que vindras 

2.9.2 Formular hipotesis d'eventualitat 

i si + O ? 

Isiplou? 

si + O1 , O2 
IND IND/IMP 

Siplou, no sortire 

Si es en Pere, deixa'l passar 

2.9.3 Formular hipotesis d'irrealitat 

Si + Ol > °2 
SUB, imp/ COND/ simple/ 

pluq compost 

Sitingues diners, em compraria una moto 

Sihaguessis vingut, Vhauries divertit 
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3. Fundo expressiva (sentiments, estats d'anim, 

actituds, i sensadons fisiques i percepdons sensorials) 

3.1 Expressar sentiments, estats d'anim i actituds 

3.1.1 Satisfaccio 

ESTAR (Q+) 
pres 

la 

satisfet 

content 
de + /SN/ 

ALEGRAR-SE (Q+) + /SN/ 

quebe! 

quinasort! 

(quina)sort(que)...! 

que 

/maco/ 

/bonic/ 

/bo/ 

3.1.2 Grot 

(SN,) /m7 AGRADAR (+Q) 

(i sinonims) 

(SN^SERC+Q) 

Estic molt contenta d'haver-hi anat 

Estem satisfets dels nostres alumnes 

Men'alegro 

Aixdm 'ha alegrat molt 

M'agrada molt,aquesta noia 

M'encanta aquest color 

/maco/ 

/bonic/ 

/agradable/ 

/bo/ 

/intenessant/ 

/divertit/ 

Es molt bo, aquest vi 

Lafesta va ser molt divertida 
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—> 

(SN,) ESTAR (+Q) be 

Esta be, aquestapehlicula 

3,1.3Admiracio 

oh! 

que 

/bonic/ 

/maco/ 

/precios/ 
(que SER) 

pres 

3a 

SER 
pres 

3a 

/fantastic/ 

/meravellos/ 

/extraordinari/ 

/incieible/ 

que ben 

/fet/ 

/acabat/ (que ESTAR) ! 
pres 

3a 

/quin/ + N ! 

Quines platges ! 

var. que (en) SER + de + Adj! 

van Que n'es, de maca! 

var. Que es, d'alt! 

3.1.4 Estima 

/t'/estimo(+Q) 

/estimo/ + SN 

T'estimo molt 

Estimo en Jordi 

/estic/ (+Q) /enamorat/ (de + SN) 

Estic enamorat 
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(/me/) /lVestimo (tant)! 

som (molt) /amics/ 

es (/un bon/) amic (/meu/) 

/em/ caus (+Q) be + (SN) 

/eI/trobo(+Q) 

/simpatic/ 

/trempat/ 

/mV/agrada/ (+Q) (+ SN) 

/ets/ (+Q) 

/maco/ 

/encantador/ 

M'agrades 

M'agrada molt en Quim 

3.1.5Alegria i iHusio 

que be! 

que /bo/! 

visca 

quina 

alegria 

iHusio 

/estic/ (+Q) 

/content/ 

/alegre/ 

/soc/ 

/em sento/ 
(+Q)/felic/ 

. 1.6 Fruicio ifelicitat 

/bo/ 

que /agradable/ (que SER) (, SN) ! 

Que bo...! 

Que agradable que es, aquestairet! 
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que be que 

s'hi esta (, SAdv) 

/m'/ho PASSAR 

/m'/ho ESTAR passant 

/quin/ 

Que be...! 

Que be que s 'hi esta, aqui! 

Que be que ens ho estem passant! 

var. Que ens hopassam de be! 

/bo/ 

/agradable/ 

/intens/ 

Mm..., quin gust! 

Quina vista tan agradable! 

Quina olor mes intensa! 

SER 

SENTIR-SE 
(+Q)/felic/ 

3.1.7 Interes 

que/interessant/! 

/tine/ (+Q) ganes de... 

—> 

Som moltfeliqos 

Em sento tanfelic. 

Tine moltes ganes dfanar-hi 

(SN,) /m7 INTERESSAR (+Q) 

Aquest llibre m Hnteressa molt 

M'interessaria saber el resultat 

/es/ 

/el//trobo/ 

/sembla/ 

(+Q) /interessant/ +(, /SN/) 

Aquesta idea esprou interessant 

Ho trobo interessant, aixo que dius 
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3.1.8 Esperanca (v.II. 8.9) 

tant de bo 

aixo /espero/ 

aixf ho/espero/ 

/espero/ + /SN/ 

Espero que m 'aprovin 

Esperem que noplogui 

Espero no arribar massa tard 

vejam 

a veure 

si 

3.1.9AUeujament 

uf! 

que be (que...) 

(quina) sort (que...) 

quindescans! 

(ESTARde)sort(de...) 

3.1.10 Gratitud 

(moltes) grades 

molt/amable/ 

(molt)/agrait/ 

Vejam si estem de sort 

A veure si tindrem bon temps 

Estem de sort! 

Sort d'haver agafat elparaigua 

3.1.11 Confianca 

CONFIAR (+A) en 

REFIAR-SE (+A) de 

FIAR-SE (+A) de 

+/SN/ 

A= 

completament 

totalment 

del tot 

plenament 

Confio plenament en el meu advocat 

Sempre me n 'he fiat 
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TENIR (+Q) confianca en + SN 

Tine molta confianca en aquests metges 

3.1.12 Seguretat (v. II. 8.7) 

segur! 

(oh,) i tant 

es clar (que si) 

ja ho crec (que si) 

ho /se7 segur 

van ho /se7 cert 

ESTAR (+Q) /segur/ de + /SN/ 

Estic segura que sera un nen 

no TENIR (+Q) /dubte/ +/SN/ 

No hi tine cap dubte 

no DUBTAR (+Q) + /SN/ 

No en dubto gens 

3.1.13 Tolerancia 

ja/m'/estabe 

per/mi/,jaestabe 

(be,)d'acord 

(/fes/,)/fes/ 

(/fes/) com/vulguis/ 

3.1.14 Penediment 

/em/ SABER (+Q) greu (+ /SN/) 

Ens sap greu 

Em sap molt de greu no haver-t'ho dit abans 

/em/PENEDIR-SEde... 

Me'iipenedeixo 

ho /sento/ 

(ho /sento/,) no tornara a passar 
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3.1.15 Preferencia 

(...) /m7/agrada/ mes (... que (no pas)...) 

Aquest m 'agrada mes 

M'agrada mes anar a ballar que no pas anar al cine 

/m7/estimo/mes... (que (no pas)...) 

3.1.16 Indiferencia 

(/m7) es (ben) igual 

tant(/m'/)es 

var. tant me fa 

var. (R) tant me fot 

van tant se /me/'n dona 

var. tant se val 

no /m7 importa 

(ja) pots comptar 

ique! 

var. amirai... 

var. aixo rai... 

. com si 
per mi 

si que 

(i) a/mi/ que /m'expliques/? 

3.1.17 Sorpresa o perplexitat 

(pero,) que 

/fas/ 

/dius/ 

passa 

Cara)? 

(pero,) que SER, aixo? 

pres/indef 

3a 

(pero,) com 
pot ser 

es 

M'estimo mes un gelat 

Ens estimem mes venir que no pas avorrir-nos a 

casa 

Que ha estat, aixo 

(possible) (+/SN/)? 

iara! 

de veritat? 

var. es ver? / de veres? 

no pot ser! 

es impossible! 
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home 
(si) . 

dona 

(R)ostres! 

(R) ondia! 

(R) hostia! 

(R)nofotis! 

(R)caram! 

marededeu! 

nom'hocrec! 

vaja! 

si? 

no...! 

oh! 

mira...! 

fixa't 

/m'/estranya (molt) 

qui ho havia de dir! 

quinasorpresa! 

3.1.18 Resignacio 

quehi/vols/fer... 

que hi farem... 

paciencia... 

si, ves... 

resignacio 

no hi ha res a fer 

no hi podem fer res 

mala sort 

mira... 

var ido... 

3.1.19 Curiositat 

INT + O? 

Quit'hohadit? 

Com ho saps? 

/digues/, /digues/... 

/explica/(/me/)(+/SN/) 

Expliqueu-m 'ho tot 

vejam...? 

aveure....' 9 
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veure 

mirar 
/deixa//m'/ho 

llegir 

3.1.20 Impaciencia 

va, va... 

(va,)vinga... 

(au,) va... 

(au,) vinga... 

au... 

apa... 

rapid... 

depressa... 

encara (no)+V..? 
pres/indef 

2a/3a 

Encara esteu aixi? 

Encara no han vingut? 

encara + HAVER de + INF...? 

pres 

2a/3a 

3.1.21 Preocupacio 

/estic/ /preocupat/ 

no/estic//tranquil/ 

quins nervis! 

INT + V...? 
fut 

3a 

Encara t'has de vestir? 

Encara han de sortir? 

/deu/ 

Que passara? 

Quan ens ho diran? 

Quedeuenfer? 

On deu ser? 

3.1.22 Irritacio, mat humor, enuig 

(jan'hiha)prou 

var. (ja) basta! 
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/estic/ 

/enfadat/ 

/empipat/ 

(R)/emprenyat/ 

de mal humor 

(ja)/estic/ 

/cansat/ 

/tip/ 

/fart/ 

de + /SN/ 

var. ja n'estic fins damunt 

ic ft>. d'aquesta histdria! 

(SN,)/em/ 

MOLESTAR 

EMPIPAR 

(R) EMPRENYAR 

POS AR de mal humor 

Em molesta aquest soroll 

—> 

/SN//em/FER 

ENFADAR 

EMPIPAR 

(R) EMPRENYAR 

POS AR de mal humor 

(R) renecs com: 

punyeta! 

collons! 

cony! 

merda! 

hostia! 

/... 

(R) eufemismes com: 

cordons! 

caram! 

ostres! 

ondia! 

Aixd em fa enfadar 

M'hasfetposat de mal humor 
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3.1.23 HostilUat, odi, refus. Insultar 

ODIAR + /SN/ 

Todio 

Sempre Vhemodiat 

no/et//puc/ 
veure 

aguantar 

no/et//suporto/ 

no /em/ /cau/ (gens) be 

/em/ /cau/ (molt) malament 

quinarabia! 

quin fastic! 

var. quin oi 

fastic 

rabia 

var. oi 

/imbecil/ 

/ximple/ 

/idiota/ 

(/ets/)(/un/) ( /burro/ 
var. /beneit/ 

: ase 

que(n')/ets/(de) 

/imbecil/ 

/ximple/ 

/idiota/ 

/burro/ 

var. /beneit/ 

var. ase 

3.1.24 Rancunia 

no PERDONAR (mai) + /SN/ 

RECORDAR-SE'N (, de 

fut 

No etperdonare mai 

El que em vafer, no li hoperdono 

Me'n recordare, d'aquesta 

Ja se'n recordaran de nosaltresja... 

OBLIDAR-SE'N (mai) (, de /SN/) 

No me n'he oblidat, de vosaltres, no. 
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3.1.25Avorriment 

que 

/avorrit/ 

/pesat/ 

/quin/ 

avorriment 

llauna/lata 

pallissa 

rotllo 

(SN,) SER (+Q) 
/avorrit/ 

/pesat/ 

—> 

(/SN,/)/em/AVORRIR 

no PASSAR-S'HO (+Q) be 

3.1.26 Temor, por, ansietat 

/tinc/por(de...)! 

—> 

(SN^/em/FERpor 

PASSAR por 

var, PASSAR pena 

Aquesta novebla es moUavorrida 

M'avorreixfer sempre elmateix 

No m'ho he passat gaire be 

Emfaporperdre'm 

/quin/ 

por 

nervis 

espant 

patir 

Quinapor! 

Quins nervis! 
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3.1.27 Repugnancia, fastic 

uix 
(ai,) 

ecs 

/quin/ 

fastic 

mal gust 

pudor 

var. oi 

(...)/em//mareja/(...; 

(...) (/em/) /fa/ fastic (...) 

(...)/es//fastigos/(...) 

var. oios 

3.1.28 Insatisfaccio 

Aquesta olor em mareja 

Aquesta habitacio fa fastic 

Aquest gos esfastigos 

no ESTAR (Q+) 

pres 

la 

/satisfet/ 

/content/ 
de + /SN/ 

No n 'estic gens content 

No estic gaire satisfet del resultat 

—> 

(SN^no/mVACABAR 

d'agradar 

de satisfer 

d'interessar 

de fer el pes 

van de fer 

Aquest menjar no m 'acaba d'agradar 

No m'acaba defer elpes, aquestafeina 

var. Aquestapel'Ucula no m'ha acabat defer 

que malament! 

Ueig 
que 

dolent 
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quina mala sort! 

(quina) mala sort (que)...! 

3.1.29 Desgrat 

quemalament! 

que/dolent/! 

—> 

(SN,) no /m7 AGRADAR (+Q) 

Aquest temps no m 'agrada gaire 

(SNj) no /m7 acaba d'agradar 

no/estic/ 
gaire 

gens 

/content/de 

No estem gens contents dyaquesta escola 

(SN,) SER (+Q) 

/lleig/ 

/horrible/ 

/desagradable/ 

/dolent/ 

/avorrit/ 

3.1.30Tristesa 

Aquesta musica esforqa desagradable 

quina 

llastima 

pena 

tristesa 

mala sort 

quin greu (que /em/ sap)! 

/em/ 
saber (molt (de)) greu 

fer pena 
(+/SN,/) 

Ens sap molt de greu, que se n 'hagi anat 

Em fa pena, veure 'I aixi 
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ESTAR 

SENTIR-SE 
(+Q) 

/trist/ 

/deprimit/ 

/desanimat/ 

3.1.31 DesiHusio 

/quin/ 

desengany 

desil-lusio 

llastima 

pena 

greu (que em sap) 

Estic trist 

Em sento molt deprimit 

(no) /em/ 

pensava 

imaginava 

esperava 

(pas) 

No empensavapas quefos tan dolent 

Mfesperava una altra cosa 

3.1.32 Desinteres 

no /tine/ (+Q) ganes de... 

No tine gens de ganes d'anar-hi 

(SN,) no /m7 INTERESSAR (+Q) 

Aquest llibre no m Hnteressa gens 

No m 'interessaria gaire veure 'I 

3.1.33 Desconfianqa 

/vols/dir(que...)? 

Volsdir? 

Voleu dir que vindra? 
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/estas/ /segur/ de + /SN/ ? 

N'estas segur? 

Estas segura que diu la veritat? 

no 

CONHAR (+Q) en 

REFIAR-SE (+Q) de 

FIAR-SE (+Q) de 

+ /SN/ 

No confieu gens en les seves promeses 

No us refleu de la seva puntualitat 

Note'nfiis 

no TENIR (+Q) confian9a en + /SN/ 

No hi he tingut mai gaire confianga 

DESCONFIAR (+Q) de + /SN/ 

Desconfio de tot el que em diu 

3.1.34 Inseguretat 

no ho se (,no ho se) 

no ho /veig/ (+Q) clar 

no /se/ si creure-/m7ho 

no ESTAR (+Q) /segur/ de + /SN/ 

TENIR (+Q) /dubte/ +/SN/ 

DUBTAR (+Q) + /SN/ 

3.1.35 Uastima. Planyer 

ho sento (molt) 

pobre...! 

quingreu! 

var. em sap mai 

quina 

pena 

llastima 

mala sort 

No n 'estic segura 

Tine molts dubtes per decidir-me 

Dubto a tirar endavant 
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/em/fa 
pena 

llastima 
(...) 

3.1.36 Conformitato disconformitat 

3.1.36.1 Demanar aprovacio i acord 

01 

ah 

eh 

que si? 

(ho) 

DIR 

FER 

pres/indef 

la 

01 

eh 

Ho die be, oi? 

Hemfet be la sohlicitud? 

Vhaagradat,eh? 

ESTAR 

QUEDAR 

pres 

la 

/em/ 
esta 

queda 

01 

eh 

Estem be aixi, oi? 

Quedo be? 

01 

eh 

M'esta be aquest jersei? 

Ens queda be aquest dibuix, oi? 

entesos? 

hi estasd'acord? 

/et/semblabe? 

van /et/ pareix be? 

d'acord? 

3.1.36.2 Mostrar aprovacio i acord 

(/em/ sembla) (molt) be 

var. (/em/ pareix) (molt) be 

molt/bo/ 

bona idea 

si 
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(oh,) i tant (com si) 

aixi/mVagrada 

es clar (que si) 

tambe 

aixo mateix 

d'acord 

entesos 

has fet be 

/exacte/, exactament 

tens rao 

ja ho crec (que si) 

vabe 

estic d'acord... 

/perfecte/ 

/fantastic/ 

/excellent/ 

T /meravellos/ 

3 a /magnific/ 

3.1.36.3 Mostrar desaprovacio i desacord 

(/em/sembla) (molt) malament 

molt/dolent/ 

mala idea 

(es clar que) no 

aixo si que no 

ah, no 

/quina bestiesa/ 

no es (pas) aixo 

tampoc 

no hi estic d' acord... 

iara 

que dius, ara 

/fatal/ 

/horroros/ 

/horrible/ 

I... 

SER 

pres 

3a 

em 

sembla 

penso 

que no 
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(aixo) no es (pas) 

aixi 

veritat 

van ver/de veres 

no/m'/agrada 

3.1.36.4 Fer retrets 

gens 

gaire 

jaestabe! 

(pero,) com es possible? 

no /et/ fa vergonya? 

jan'hi haprou 

DIR 

AVISAR no/et/ 

ADVERTIR 

pass 

que. 

No et vaig dir que et quedessis? 

/et/semblabe + SN? 

aixo no pot 
ser 

continuar (aixi) 

3.1.36.5 Lamentar 

quingreu! 

van em sap mal 

/em/SABER (+Q) greu (+/SN/) 

M'ha sabut molt de greu 

SENTIR 

LAMENTAR 
+ /SN/ 

Ho sento 

Lamento haver arribattard 

3.1.36.6 Demanarperdo (v. I. 1.14) 

3.1.36.7 Perdonar(v. I. 1.15) 

/et/ PERDONAR (+/SN/) 

Peraquesta vegada, t'hoperdono 
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3.1.36.8Negar elperdo (v. I. 3.1.24) 

no /et/ PERDONAR (+/SN/) 

Aixo, no Vhoperdono 

3.2 Interessar-se per l'estat emotiu o de salut d'algu 

que 

/et/ 

/li/ 
passa (, a + SN)? 

Que et passa? 

Que li passa, a en Pere? 

queTENIRC+SNj)? 
pres 

Que tens? 

Que tenen, els nens? 

com ESTAR (+ SN,)? 
pres 

Com esteu? 

Com estan, els teus pares? 

com TROBAR-SE (+ SN,)? 
pres 

Comettrobes? 

Com es troba la Uuisa? 

(que) (no) ESTAR 

pres 

be 

/bo/ 

/content/ 

/alegre/ 

/satisfet/ 

/tranquil/ 

de bon humor 

(que) ESTAR 

pres 

malament 

/trist/ 

/enfadat/ 

/nervios/ 

/preocupat/ 

/desanimat/ 

de mal humor 
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(que) (no) TROBAR-SE be? 
pres 

(que)(no)SER/felic/? 
pres 

(que)(no)ESTIMAR+ SN2(,SN,)? 
pres 

Que no Vestimes, tu? 

(que) (no) 

(que) (no) 

/et/ 

es 

/t7 

DIVERTIR (+ SN,) ? 

Que no us heu divertit? 

ho PASSAR be ( SN,) ? 

S'ho han passat be? 

3.3 Expressar sensacions fisiques i percepcions sensorials 

3.3.1 Dolor 

ai! 

ui! 

(ui)quinmal! 

em fa (molt) mal 

no em trobo (gaire) be 

3.3.2 Fred o color 

/quin/ 

tine (+Q) 

tine (/un/) 

3.3.3 Son 

fred 

calor 

fred 

(que fa)! 

calor 

fred 

calor 

Tine una mica defred 

quinason! 

tine molta son 
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tine una son... 

ben 

estic molt /adormit/ 

mig 

estic mort de son 

3.3.4 Gana o set 

quina 

gana 

van fam 

set 

(que tine)! 

tine (+Q) 

tine una 

gana 

set 

gana 

set 

estic/mort/de 
gana 

set 

Tine molta gana 

3.3.5 Oloriy. II. 6.1.10) 

/fa/ 

quina 

/fa/ 

bona 

mala 

olor 

olor 

pudor 

olor 

mes 

bona 

dolenta 

se sent 

pudor 

olor 

de... 

pudor 
de... 

3.3.6 Gust (v.IL 6.1.5; 

TENIR 
bon 

mal 
gust 

TENIR gust de... 
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SER (+Q) 

f /bo/ 

/dolent/ 

/salat/ 

/acid/ 

3.3.7 Vfrte (v.H. 6.1.8 i 6.1.3) 

que 

/bonic/ 

/maco/ 

/Ileig/ 

van /guapo/ 

(que + SER)! 

SER (+Q) 

/bonic/ 

/maco/ 

: /guapo/ 

/Ileig/ 

es /veu/ (+Q) 
be 

malament 

3.3.5 0itffl(v.H. 6.1.9) 

que 

/bonic/ 

/maco/ 

van/guapo/ 

/Ileig/ 

(que + SER)! 

/quin/ 

silenci 

so 

soroll 

: fressa 

* renou 

se /sent/ (+Q) 
be 

malament 

SER 

/maco/ 

una meravella 

horrible 
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3.3.9 Tacte (v. II. 6.1.6 i 6.1.7) 

SER (+Q) 

/dm/ 

/tou/ 

va/:/bla//blanet/ 

/aspre/ 

/suau/ 

/calent/ 

/fred/ 

/sec/ 

/humit/ 

que 

/dur/ 

/tou/ 

va?:/bla//blanet/ 

/aspre/ 

/suau/ 

/calent/ 

/fred/ 

/sec/ 

/humit/ 

(que + SER)! 

TENIRun bon tacte 

agradable 
TENIR un tacte 

desagradable 

3.4 Expressar un desig (v. II. 8.15 i 8.16) 

VOLER + INF 

pres 

COND 

la 

no VOLER (pas) + INF 
pres 

COND 

la ■ 

/m7 agradaria + INF 

Vull anar al cine 

Voldria dir-te una cosa 

Novullsortir 

Myagradaria treballar amb ells 
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no /m7 agradaria (pas) + INF 

/tine/ ganes de + INF 

no /tine/ (pas) ganes de + INF 

4. Funcio valorativa 

4.1 Demanar opinions 

que 

OPINAR 

CREURE 

No m'agradaria pas haver-ho defer 

Tenim ganes de veure aquestapeHieula 

No tine pas ganes d'anara sopar, encara 

pres 

2a 

que 

OPINAR 

PENSAR 
pres 

2a 

de + SN ? 

I tu, que opines? 

I voste, que creu? 

CREURE 

PENSAR 

OPINAR 

que + O ? 

IND/COND 

pres 

2a 

Que en penseu, de tot aixo? 

Que nyopines, tu? 

Creus que li agradara el regal? 

Penseu que li agradaria veniralafesta? 

Opina que es un bon professor? 

que/et/ 
SEMBLAR 

var. PAREIXER 

pres/pass/ 

COND 

3a 

SN 

(de) 

si + O 
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(/tu/,)queDIR 
pres 

COND 

2a 

Que t'ha semblat lapeHicula? 

Que et semblaria anar afer un tomb? 

Que et sembla si el convidem a lafesta? 

van Que tepareix si anam d'excursio? 

I tuf que hi dius, a tot aixd? 

Vosaltres, que hidirieu? 

ESTAR d'acord 
pres/pass/ 

COND 

3a 

en + /SN/ 

amb + SN 

4.2 Donar opinions 

PENSAR 

OPINAR 

CREURE 

TROBAR 

pres 

la 

(a/mi/)/em/ 

que + O 

sembla 

fal'efecte 

var. pareix 

Estas d'acord en elpreu? 

Esteu d'acord amb mi? 

Penso que es un bon professor 

Creiem que li agradara molt venir a lafesta 

Trobo que aquest regal no fa per a ell 

que + O 

A mi em sembla que Vhauriem defelicUar 

Ens fa Vefecte que no es veritat 

no ESTAR d'acord 

pres/pass/ 

COND 

3a 

en + /SN/ 

amb + SN 

No estic d'acord en aixd que dius 

No estem d'acord amb vostes 
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4.3 Donar credibilitat 

CREURE en + SN 
pres 

la 

Crec en la seva innocencia 

CREURE('S) + /SN/ 

pres 

la 

Em crec el que m'ha explicat 

/em/ sembla que +O 

Em sembla que no etdeixaran venir 

4.4 Expressar dubte (v. H. 8.10) 

no SABER si+O 

pres 

la 

No se si hofara 

potser + O 

Potser si que era ell 

de + SN 
no ESTAR (+Q) /segur/ 

pres ^ 
la 

No estic gaire segura d'aixd 

No estic segur de quedar be 

DUBTAR (+Q)que + O 
pres SUB 

la 

Dubto que arribi a temps 

4.5 Expressar escepticisme 

en + SN 
no CREURE (pas) 

pres 

la SUB 

que + O 

No crec que arribi a Vhora 

138 



noCREURE('S) + /SN/ 

pres 

la Nome'lcrec 

I tambe algunes expressions, com a resposta a una informacio previa, del tipus: 

iara! 

fuig, 
home 

dona 
,fuig! 

que dius? 

japotscomptar 

si, home... 

si, si... 

4.6 Expressar un fet com a aparent 

sembla 
SN + 

var. pareix 

En Jaume sembla cansat 

Sembla que estigui enfadat 

var. Pareix avorrit 

(/jo/) diria que + O 
IND 

Jo diria que te uns trenta anys 

Diria que s'ha enfadat 

4.7 Expressar un fet com a versemblant (v. II.8.14.) 

potser... 

potser si que... 

var. per ventura 

Potser si que te rod 

var. Per ventura en Miquel ho sap 

pot ser (veritat) que... 

Pot ser veritat que es trobi malament 

japotser(ja) 

es normal que... 
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segons 

pel que 

sembla 

diuen 

expliquen 
+ 0 

Segons sembla les coses anaven malament 

Pel que diuen, ja es vela venir 

no /m7 ESTRANYAR (+Q) + que + O 
IND/COND SUB 

3a 

No m'estranyaria quefos tancat 

4.8 Expressar un fet com a possible (v. II. 8.13) 

PODER + INF 

IND/COND 

SER (+Q) possible (+ /SN/) 
IND/COND 

3a 

Podem acabaravui mateix 

Es ben possible 

Es possible fer-ho mes depressa 

Es molt possible que arribin avui 

possiblement 

segurament 

Segurament me 'I comprare 

4.9 Expressar un fet com a impossible (v. II. 8.13) 

no PODER + INF 

IND/COND 

Encara que volgues, no podria fer-ho 

no SER (pas) (+Q) possible (+ /SN/) 
IND/COND 

3a 

No es pas possible 

No es possible fer-ho mes depressa 

No es gaire possible que arribin avui 
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SER impossible (+ /SN/) 
IND/COND 

3a 

Es impossible 

Es impossible que t'agradi 

4.10 Expressar un fet com a probable (v. II. 8.14) 

potser 

probablement 
+ 0 

var. per ventura 

var. poder 

Potser no Vha entes 

var. Poder no ho sap 

Probablement arribara mes tard 

DEURE + INF 
pres/imp 

Aquesta noia deu ser la professora 

Devien ser les set, quarts de vuit 

SER (+Q) probable (+ que + O) 
pres/imp SUB 

3a 

Es probable que s'hagues quedat a casa 

4.11 Expressar un fet com a improbable (v. II. 8.14) 

no DEURE (pas) + INF 
pres/imp 

No deu pas saber-ho 

No deuen ser pas ells 

no SER (pas) (+Q) probable (+ que + 0) 
pres/imp SUB 

3a 

No es pas probable 

No es probable que arribin abans de les set 
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no crec (pas) que +0 
SUB 

4.12 Expressar un fet com a facil 

No crec pas que hofacin 

—» 

(/SN/) 

SER 

SEMBLAR 

var. PAREIXER 
IND 

3a 

(+Q) 
/facil/ 

/senzill/ 

Son moltfacils 

Aprendre'n sembla senzill 

van Aixdpareix senzill 

—> 

(/SN7) no 

SER 

SEMBLAR 

var. PAREIXER 

IND 

3a 

(pas)(+Q) 
/dificil/ 

/complicat/ 
(de + INF) 

La solucio no es pas complicada 

Aquests plats no semblen gaire dificils depreparar 

(no hi ha) cap problema 

(/SN/ +) SV + SAdv 

Sadv = 

facilment 

simplement 

senzillament 

sense/problema/ 

Es va obrirfacilment 

Aquestafeina espotfer sense gaires problemes 

4.13 Expressar un fet com a dificil 

SER 

SEMBLAR 

var. PAREIXER 

(+Q) 
/dificil/ 

/complicat/ 
(de + INF) 

IND 

3a 

Es molt dificil d'arreglar 

Aquest exercici sembla forqa complicat 
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(/SN,/)no 

SER 

SEMBLAR 

var. PAREIXER 
IND 

3a 

(pas)(+Q) 
/facil/ 

/senzill/ 
(de + INF) 

No es pas gens senzill engegar aquesta maquina 

var. Els exercicis nopareiexen gairefdcils 

defer 

hi ha (+Q) problemes (per...) 

(/SN/ +) SV + SAdv 

SAdv = 

dificilment 

amb/dificultat/ 

a penes 

Va acabar la carrera amb dificultats 

4.14 Expressar un fet com a conseqiiencia logica d'un altre (v. II. 9.4.8) 

aixi, doncs, 

aixi que 

doncs 

per tant 

de manera que 

var. ido 

+ O 

(...)Aixi, doncs, ens enpodem anar, oi? 

(...) Aixi que ja no hi ha res afer 

(Plou?) Doncs agafa elparaigua 

SER 

VOLER DIR 

SIGNIFICAR 

PROVAR 

DEMOSTRAR 
IND 

3a 

que + O 

IND 

Si no contesten es queja hanplegat 

Que mengi vol dir que es troba mes be 

Aixoprova que no estava enfadada 
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(...) 

en aquest cas 

(es) per aixo (que) 

o sigui (que) 

es a dir (que) 

+O 

En aquest cas, val mes deixar-ho correr 

(...) O sigui que ja fern tard 

(...) Es a dir que no vindras a lafesta 

es clar 

es logic 

4.15 Expressar un fet com a necessari (v. II. 8.12) 

CALDRE 

SER necessari 

FERfalta 

IND/COND 

3a 

+ /SN/ 

Cal queporteu diners 

Es necessari tenirestudis superiors 

Fariafalta mes cafe 

4.16 Expressar un fet com a innecessari (v. II. 8.12) 

no 

CALDRE 

SER necessari 

FERfalta 

IND/COND 

3a 

+/SN/ 

No cal que m'ho expliquis 

No es pas necessari correr tant 

No feia pas faltafer aquests crits 

4.17 Expressar un fet com a obligatori (v. 1.4.15 i II, 8.11) 

HAVER de ... 

Has de telefonar-li avui sensfalta 

Hauras defer una instancia 

S'ha de sortirper laporta dfemergencia 

es obligatori... 

es obligacio... 

Es obligatori girar a Vesquerra 

Es obligacio convocar Vassemblea abans deft de mes 
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TENIRl'obligaciode... 

Tenim Uobligacio de complirel termini 

OBLIGAR a... 

M'obligaven a Uevar-me d'hora 

4.18 Expressar un fet com a no obligatori (v. 1.4.16 i II. 8.11) 

Les mateixes formes que a 4.17, pero negatives 

4.19 Expressar un fet com a prohibit 

no PODER + INF 
IND 

No pot aparcar aqui 

Noes pot fumar 

no+V... 

SUB, pres 

2a 

No trepitgeu Vherba 

SER ^~ 

ESTAR +/Prohibit//SN/ 

Esta prohibida la venda Valcohol a menors 

Es prohibit encendrefoc 

4.20 Expressar un fet com a contingent (v. 1.4.16) 

noTENIR 

IND/COND 

cap rao per 

cap motiu per 

perque 

+ INF 

No tens cap rao per dir aixo 

No tenia cap motiu per enfadarse 

No tindria per que enganyar-nos 
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no HAVER-HI 

IND/COND 

cap rao 

cap motiu 

per 

perque 

5. Funcio inductiva 

No hi ha cap rao per cridar 

No hi havia cap motiuperque fenfadessis 

5.1 Demanar ajut. Demanar un favor 

auxili! 

/em/ PODER ajudar (, sisplau)? 
pres/COND 

2a 

/em/ PODER fer el favor de... 

Enspodrieu ajudar? 

IMP 

A = 

sisplau 

per favor 

si no /et/ fa res 

si no /et/ sap greu 

si no /t'/importa 

/fes-me/el favor 

NECESSITAR que + O 
pres/COND SUB 

la 2a 

NECESSITAR + SN 

pres/COND 

la 

Em potsfer el favor de tancar la porta ? 

Aguanta la porta, sisplau 

Vigilifm les maletes, si no li sap greu 

Per favor, obrin la porta 

Necessito que emportis Vinforme 

Necessitaria que m 'ajudessiu 

Necessitaria la vostra coblaboracio 
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/et/ 
VOLER 

HAVER de 

pres/imp/COND 

la 

demanar 

—> 

(A,) PODER + INF? 

pres/COND 

2a 

A= 
sisplau 

per favor 

una cosa: O 

un favor: O 

que + O 
SUB 

Et vull demanar una cosa: deixa'm milpessetes... 

Et volia demanar un favor: lipodries donaraquesta 

carta? 

T'hauria de demanar un favor.,. 

Us volia demanar que em deixessiu el cotxe 

Pots obrirlafinestra, sisplau? 

Em pot donar aquell I lib re, per favor? 

—> 

(A,)/et/FERres + INF? 
pres/COND 

3a 

Etfa res obrirlafinestra, sisplau? 

(A,) VOLER + INF? 

pres/COND 

2a 

Sisplau, vols passar-me la sal? 

—> 

(A,) O interrogativa 

pres 

2a 

Obres lafinestra, sisplau? 

5.2 Expressar una peticio. Expressar el desig que algu faci alguna cosa (v. I. 5.1.) 

/m'/agradaria (molt) 

, ,o . , , v iHusio 
/em/fana (molta) 

gracia 

que + 0 

SUB, pres 

2a 

M'agradaria molt que vinguessiu 

Emfariagracia que us quedessiu uns quants dies 
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VOLER que + O 
COND SUB, pres 

la 2a 

Voldria que us quedessiu uns quants dies mes 

5.3 Demanar consells 

INT + O? 
pres 

la 

Quefaigl 

Quinajaqueta emposo? 

INT + HAVER de + INF ? 
pres/COND 

la 

-» —> 

(/tu/) (A) INT + O? 
COND 

2a 

Que he de dir? 

Com ho he defer? 

A = 

si fossis de mi 

demi 

en el meu Hoc 

en el meu cas 

Tu, que furies? 

Voste, de mi, que lidiria? 

Si fossis de mi, com actuaries? 

INT + /et/ + SEMBLAR si + O 
pres/COND 

3a 

Que et sembla si el convido a sopor? 

van que + TROBAR si + O 
pres 

var. Que trobes si no els convidam? 

INT + /em/ + 
ACONSELLAR 

RECOMANAR 
pres/COND 

3a 

(que + O) 

SUBJ 

la 
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Que m'aconselles ? 

On em recomanaries que ones? 

1 si... 

/ si el convido a sopar? 

5.4 Proposar, suggerir, aconsellar o recomanar una actuacio12 

PODER + INF 

COND 

2a/la pi 

(i) per que no + O ? 
pres 

2a/la pi 

i si + O ? 
pres/SUB, imp 

2a/la pi 

SERmillor... 

pres/COND 

3a 

VALER mes... 

pres/COND 

3a 

—> 

COND 

la 

Podriem anar al cine 

Podries anar a veure un advocat 

I per que no te'n vas a dormir? 

Per que no ho fern ara? 

I si ho femora? 

I si ens quedessim a casa? 

Es millor no dir res 

Seria millor que el convidessis a dinar 

Val mes collar 

Mes valdria que ens quedessim 

12 Qualsevol oracid en imperatiu, segons l'entonacid, pot tenir valor de suggeriment, de consell o de recomanacid. 

Aquesta entonacid sol venir determinada per I'aparicid d'un vocatiu referit a la persona a qui s'adrec,a el suggeriment, el 

consell o la recomanacid: Vine, home, No t 'ho creguis, dona, Compra 7, home, compra 7. 
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A= 

si fos de /tu/ 

detu 

en el /ten/ Hoc 

en el /teu/ cas 

Jo, de tu, ho faria 

Jo me 'I compraria, si fos de tu 

En el teu Hoc, jo no hipensaria mes 

(/et/) 

(ens) 
aniria be + INF 

CALDRE que... 
COND 

3a 

/el/ 
ACONSELLAR 

RECOMANAR 

pres/COND 

la 

que /et/ 
SEMBLAR 

van PAREIXER 

pres/COND 

la 

Tyaniria be canviar d'aires 

Ens aniria befer vacances 

Caldria que Vajudessim 

T'aconsello no parlargaire 

Us recomanaria quefossiu mes amables amb en Joan 

si + O? 

Que et sembla si anem a ballar? 

Que us semblaria si comencessim a dinar? 

A mes de les formes aqui descrites, tambe pot expressar un suggeriment una oracio inter-

rogativa en present i en primera persona del plural (especialment amb el verbanar): 

Anem al cine? 

Anemacasa? 

Agafem el cotxe? 
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5.5 Demanar instruccions 

INT + 
HAVER-SE de 

CALDRE 

pres/fut/COND 

3a 

+ INF? 

INT + O? 

pres 

la 

INT+V impersonal? 
pres 

INT + HAVER de + INF ? 
pres/fut/COND 

la 

Que sfha defer? 

On s'hauria de dur? 

Quefaig, ara? 

A on el potto? 

Com s'hi va? 

Quan s'engega? 

Que haure defer? 

On hauria d'anar? 

(no) 
HAVER-SE de 

CALDRE 

pres/fut/COND 

3a 

+ INF? 

(no) HAVER de + INF ? 

pres/fut/COND 

la 

(no) CALDRE que + O ? 
pres/fut/COND SUB, pres/imp 

3a la 

S'ha defer aixi? 

No caldra dur res? 

No he defer res mes? 

No cal quefem tot Vexercid? 
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per + INF... (,sisplau) ? 

5.6 Donar instructions 

O 
IMP 

O impersonal 
pres 

o 

pres 

2a 

HAVER de + INF 
pres/fut/COND 

2a 

Peranara Vestacio, sisplau? 

Vine 

Giriamunt 

Es gira la clau, espitja el boto... 

Gires la clau, pitges el boto... 

HAVER-SE de 

CALDRE 
pres/fut/COND 

3a 

Primer hauras de girar la clau... 

CALDRE que + O 
pres/fut/COND SUB, pres/imp 

3a la 

5.7 Fer un encarrec 

NECESSITAR... 
pres/fut/COND 

la 

Primers'ha de girar la clau... 

Abans caldria avisar-lo 

Caldria que omplissis el full d'inscripcio 

NecessUaria que m 'enviessin elresultatper correu 
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Segona part: 

Objectius d'aprenentatge 



1. Interaccio comunicativa 

1.1 Interaccio comunicativa en relacio amb les situacions 

Si entenem la comunicacio lingiiistica com un proces que no es limita a una simple 

combinacio de formes lingtiistiques amb un valor referencial unfvoc, sin6 com un 

proces molt mes complex, en el qual la tria i el maneig d'aquestes formes esta 

condicionada per molts altres factors que, en moltes ocasions, son els que els acaben 

de donar significat, convindra que en la descripcio del que definim com a Nivell 

llindar d'una llengua es determini quins son aquests factors i de quina manera poden 

marcar una actuacio comunicativa. 

La classificacio i la definicio d'aquests factors poden ser mes o menys exhaustives, 

segons el proposit descriptiu; aqui ens interessa nomes indicar, a grans trets, els que 

poden condicionar l'us d'una llengua que tot just s'esta aprenent, pero que ja es pot 

fer servir per comunicar-se, amb un minim d'efectivitat i de correccio, en unes 

situacions mes o menys previsibles i habituals en la vida quotidiana. Doncs be, els 

factors extralinguistics que tindrem en compte a l'hora de determinar les situacions de 

comunicacio previstes en el nostre Nivell llindar seran els segiients: 

— l'ambit o l'escenari en que te Hoc una actuaci6 comunicativa, 

— els temes als quals es fa referenda en una actuacio comunicativa, 

— les caracteristiques dels participants que marquen una actuacio comunicativa, 

— el canal i el tipus de text usats per a la comunicacio. 

1.1.1 Ambits que marquen una actuacio comunicativa 

Un acte de parla esta condicionat, entre altres factors, per l'escenari fisic o, en un 

sentit mes ampli, per l'ambit on te Hoc una determinada actuacio comunicativa. En 

aquesta versio del Nivell llindar hem preferit usar el terme ambit en comptes del 

terme escenari, ja que en moltes ocasions no es tant un espai fisic perfectament 

delimitat el que determina l'acte comunicatiu (com pot passar en un comerc,, en un 

restaurant o en una oficina, posem per cas) com un entorn mes indefinit, pero 

directament relacionat amb una institucio, una entitat o un servei concret que si que 

el determinen. Per exemple: una situacio comunicativa pot estar marcada per l'ambit 

de serveis, tant si aquest servei es presta en un escenari fisic concret (un taller 

mecanic, posem per cas) com si es realitza en qualsevol altre Hoc directament 

relacionat amb el servei prestat (podria ser a qualsevol punt d'una carretera, si es 

tracta d'un servei d'assistencia mecanica). 
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Un aprenent de catala que hagi assolit el nivell llindar d'aquesta llengua haura de ser 

capac de desenvolupar una determinada activitat linguistica que li permeti resoldre amb 

efectivitat, adequacio i correccio les situacions d'interaccio comunicativa que determinen 

els ambits segtients: 

— Via publica i interior de locals 

— Llocs d'allotjament 

— Bars i restaurants 

— Botigues i comercos 

— Feina 

— Administracio i entitats publiques 

— Actes socials 

— Mitjans de transport 

— Telecomunicacions 

— Viatges 

— Assistencia sanitaria 

— Serveis publics 

— Espectacles i espais d'actes publics 

— Centres educatius 

En cada un d'aquests ambits se sol desenvolupar una activitat comunicativa carac-

teristica que podriem considerar com a propia i diffcilment transferible a un altre 

ambit: la interaccio comunicativa que s'estableix en una botiga entre client i venedor 

es, amb poques variants, previsible, acotable i facilment diferenciable de la que 

s'estableix, per exemple, davant la taquilla d'un teatre, encara que al cap i a la fi 

l'objectiu de 1'activitat linguistica no sigui tan diferent: es tracta en tots dos casos d'obtenir 

una cosa a canvi d'un pagament. Naturalment, en cada un d'aquests ambits, hi cap una 

activitat molt mes amplia i imprevisible: de futbol o del temps se'n pot parlar en una botiga, 

en les oficines d'una administracio, a la sala d'espera d'un ambulatori o en un viatge en tren. 

Aqui ens referirem tan sols a 1'activitat "marcada" per aquests ambits, aquella que adquireix 

significat en el context d'un espai i d'un temps concrets. En relacio amb aquests ambits, 

doncs, s'espera d'un aprenent que hagi arribat al nivell llindar del catala que sigui capac. de 

dur a terme l'activitat comunicativa segiient: 

a) A la via publica i a l'interior de locals 

— Preguntar i dir on es un Hoc, amb ajut d'un planol o sense. Preguntar i dir quina 

distancia hi ha d'un punt a un altre i explicar la millor manera per arribar-hi. 

Donar referencies precises sobre un Hoc en relacio amb un altre. 

— Demanar i donar indicacions sobre on es una dependencia o una installacio 

dins un edifici. 

— Demanar i dir on es pot trobar o on s'ha de collocar algun objecte. 

— Llegir indicacions urbanes: cartells, retols, indicadors viaris, etc. 

— Demanar, entendre i donar informacio sobre on es pot aconseguir un servei 

determinat. 

— Preguntar i dir l'hora. 
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b) En llocs d'allotjament 

b. 1) Allotjament public (hotels, fondes, pensions, campings...) 

— Fer una reserva d'allotjament, cara a cara, per telefon o per escrit, indicant les 

dates d'estada previstes i concretant les caractenstiques que es demanen (preus, 

tipus de pensio alimentaria, tipus d'allotjament, disponibilitat de bany, de 

telefon, etc.). Entendre la informacio que es doni respecte a aquests punts. 

— Demanar a la recepcio d'un establiment d'hostaleria si hi ha habitacions lliures. 

Demanar i entendre informacio sobre les caractenstiques de l'allotjament (preus, 

tipus d'habitacio, hores dels apats, serveis que s'hi poden trobar, etc.). 

— Sollicitar un servei d'hostaleria: posar una conferencia telefonica, servei de 

despertador, servei de bugaderia, servei de cafeteria a l'habitacio, informacio 

turistica, etc. 

— Fer una reclamacio en cas de deficiencies en el servei. 

— Demanar la factura i pagar. Demanar aclariments sobre la facturacio. 

b.2) Allotjament privat 

— Entendre i redactar anuncis de lloguer, de compra o de venda d'habitatge o per 

compartir-ne algun. 

— Demanar, entendre o donar informacio sobre les caractenstiques de l'habitatge: 

tipus d'habitatge, dimensions, nombre d'habitacions, situacio, preu, estat de 

conservaci6, mobiliari, installations i equipaments, serveis, condicions internes 

i externes, etc. 

— Negociar les condicions d'un contracte: sistema de pagament, fiances, hipote-

ques, despeses comunitaries, etc. 

c) En bars i restaurants 

— Entendre i intercanviar informacio sobre bars i restaurants pel que fa a tipus 

d'establiment, situacio, preu, qualitat, especialitats, etc. 

— Fer una reserva de taula, especificant per a quantes persones, per a quin dia i 

hora i a nom de qui es fa. 

— Llegir cartes i menus; demanar aclariments sobre algun plat (de que es, com 

esta cuinat, quin gust te...). Fer una comanda, especificant, si cal, com es vol 

alguna cosa (cuita o crua, freda o calenta, amb gel o sense...). Fer comandes 

addicionals (sal, oli, mantega, pa, pebre, etc.). 

— Fer apreciacions sobre la qualitat del menjar o de la beguda, sobre el servei, 

sobre 1'ambient, etc. 

— Fer una reclamacio en cas de deficiencia en el servei o en la qualitat del menjar 

o de la beguda. 

— Demanar el compte i pagar. 

d) En botigues i comergos 

— Demanar i dir on es poden trobar articles o productes determinats. Demanar per 

una seccio o per un establiment on es pugui comprar una cosa determinada. 
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— Entendre cartells i retols de botigues i anuncis de megafonia de grans magatzems. 

Llegir i entendre propaganda comercial. 

— Entendre la informacio i les instruccions de l'etiquetatge de productes i articles 

(composicio i conservacio, data de caducitat, instruccions d'us, etc.). 

— Demanar tanda en una botiga. Demanar un producte o un article, especificant-

xne, si conve, les caracteristiques (quantitat, qualitat, mida, forma, pes, preu, 

etc.)- Demanar informacio o consell sobre un article (com funciona, quienes 

prestacions ofereix, quin es millor, etc.). 

— Demanar el preu i pagar. Demanar un descompte. Demanar el full de garantia 

d'un producte. 

— Encarregar un producte o un article que s'hagi exhaurit. 

— Fer reclamacions en cas de trobar anomalies en un producte adquirit. 

e) A la feina 

— Llegir i redactar anuncis de demanda o d'oferta de feina. 

— Redactar una soHicitud de feina i un curriculum laboral. Omplir formularis per 

accedir a un Hoc de treball. 

— Mantenir entrevistes de contractacio, on calgui detallar aspectes de l'experiencia 

laboral. 

— Demanar i donar informacio sobre les caracteristiques d'una determinada activitat 

laboral: tipus de contractacio, horaris, salari, vacances, seguretat social, etc. 

— Entendre les clausules d'un contracte laboral. Demanar, si cal, aclariments sobre 

alguna d'aquestes clausules. 

— Demanar especificacions i donar instruccions sobre una determinada activitat 

laboral: com s'ha de fer una cosa, en quin moment, amb qui, durant quanta 

estona, etc. 

f) En 1'ambit de l'administracio i d'entitats piibliques 

— Llegir cartells, anuncis o avisos d'organismes publics. 

— Omplir formularis amb dades personals. 

— Informar-se sobre els tramits que cal seguir per resoldre un afer. 

— Redactar instancies o cartes breus adrecades a radministracio o a responsables 

d'entitats publiques. 

— Exposar per escrit o oralment fets o situacions que requereixen l'actuacio de 

Tadministracio o d'una entitat publica. 

g) En actes socials 

— Llegir o redactar una invitacio a un acte social. Confirmar l'assistencia o 

excusar la inassistencia. 

— Concertar una cita. 

— Usar les formes de tractament adequades a cada persona i cada situacio, en un 

acte social (per adrecar-se a algu, per presentar algu o presentar-se un mateix, 

per saludar, per acomiadar-se, per felicitar algu, per expressar un desig, etc.). 
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h) En mitjans de transport 

h.l) Transport public 

— Informar-se i informar sobre horaris de transports i sobre on s'ha d'anar a 

buscar un determinat mitja (parades de bus, estacions de metro o de tren, 

parades de taxi, etc.). 

— Entendre avisos, anuncis, indicadors, etc., propis dels mitjans de transport 

public: missatges per megafonia, senyals, cartells, etc. 

— Demanar i donar explicacions sobre el recorregut o els itineraris d'un transport 

public: parades, canvis, enllacos, transbords, etc. 

— Parar un taxi o avisar-lo per telefon. Donar les indicacions del Hoc on es vol 

anar, especificant, si cal, per on s'hi vol anar i on es vol parar. 

— Comprar o reservar un bitllet o un passatge, especificant per a quins dies, hora 

de sortida i de tornada, classe, nombre de viatgers, a nom de qui es fa la 

reserva, etc. 

— Entendre les instruccions de les maquines automatiques d'expedicio de bitllets. 

— Realitzar els tramits per a facturar equipatge i per a embarcar. 

— Fer una reclamacio en cas de perdua d'equipatge. 

h.2) Transport privat 

— Entendre les indicacions viaries i la informacio (per radio o TV) sobre la 

situacio de les carreteres. 

— Demanar o donar indicacions per anar a un Hoc amb un vehicle privat, amb 

l'ajut d'un planol o d'un mapa o sense. 

— Usar els serveis d'una gasolinera: demanar que posin benzina, dir quina quantitat, 

demanar que mirin el nivell de l'oli, que netegin els vidres, que hi posin oli o 

aigua, que mirin la pressio dels pneumatics, etc. 

— Sollicitar un cotxe de lloguer; demanar i entendre informacio sobre les condicions 

del lloguer; llegir i omplir els formularis de contracte de lloguer. 

— Sol-licitar els serveis d'ajut a carretera: dir on ens trobem, explicar la incidencia, 

demanar el servei d'una grua, etc. 

— Sol-licitar els serveis d'un taller mecanic: descriure una avaria i entendre les 

explicacions del mecanic, sol-licitar una revisio, demanar per a quan pot estar 

llest el vehicle, demanar pressupost de la reparacio, etc. 

— Omplir formularis d'asseguran£a en cas d'accident, demanar dades d'altres 

vehicles. 

— Entendre les instruccions de les maquines automatiques d'aparcament en zones 

blaves o en parquings. 

i) Telecomunicacions 

— Llegir les instruccions d'us d'una cabina telefonica. Consultar una guia telefonica. 

— Demanar un servei telefonic: informacio, comunicacio a traves d'operadora, 

trucada amb cobrament a destinacio, etc. 

— Entendre missatges de contestadors automatics. Deixar un missatge en un 

contestador automatic. 
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— Demanar i donar instruccions per posar un fax. 

— Redactar i llegir missatges breus per fax. 

— Entendre missatges que es puguin trobar en xarxes telematiques i saber-los 

contestar. 

j) En viatges 

— Demanar, entendre i donar informacio sobre mitjans de transport (vegeu h.l i 

h.2) i sobre els requisits necessaris per anar a un pais estranger (passaport, 

visats, vacunes, etc.). 

— Demanar i rebre informacio per fer un viatge a traves d'una agenda. Fer la 

reserva de passatges (vegeu h.l), d'allotjament (vegeu b.l) o de lloguer de 

cotxe (vegeu h.2). 

— Canviar moneda: informar-se de la cotitzacio de la moneda estrangera, demanar 

xecs de viatge. 

k) En serveis d'assistencia sanitaria 

— Demanar i donar informacio sobre on es pot acudir per a obtenir un servei 

sanitari (metges, hospitals, farmacies, dispensaris, etc.). 

— Fer els tramits necessaris per inscriure's a la Seguretat Social o a una mutua 

privada. 

— Demanar hora per a una visita medica. 

— Explicar una dolencia o els seus simptomes. 

— Demanar una assistencia urgent (en cas d'accident o de malaltia): servei d'urgencies, 

ambulancia, metge... 

— Entendre explicacions de personal sanitari (metges, infermeres) i les indicacions 

mediques que cal seguir (medicacio, regim, exercicis, etc.). 

— Comprar medicaments en una farmacia. 

1) En rambit de serveis publics 

— Demanar i donar informacio sobre on es pot acudir per a obtenir un determinat 

servei public (correus, entitats bancaries, policia, serveis d'emergencia, companyies 

de subministrament, serveis de manteniment i reparacions, etc.). 

1.1) Correus 

— Fer una tramesa certificada i entendre un avis de tramesa certificada. 

— Fer un gir postal. 

1.2) Entitats bancaries 

— Entendre les instruccions per realitzar una operacio mitjangant un caixer automatic. 

— Entendre notificacions escrites d'entitats bancaries. 

— Demanar una prestacio bancaria: fer un ingres o retirar diners; demanar el saldo; 

demanar una transferencia; sollicitar un talonari, una llibreta, o una targeta de 

credit; domiciliar rebuts, etc. 
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— Explicar incidencies relacionades amb alguna operacio bancaria. Trucar al servei 

d'anullacio de targetes de credit en cas de perdua o robatori. 

— Demanar un credit, aportant tota la informacio requerida per l'entitat bancaria. 

Entendre informacio sobre les condicions en que es concedeix un credit. 

1.3) Policia 

— Demanar ajut a la policia. Fer una denuncia, explicant les circumstancies dels 

fets denunciats. 

— Atendre indicacions de la policia (ordres, avisos, recomanacions). 

— Entendre explicacions de la policia, en cas d'infraccio. Donar explicacions o 

excuses. Entendre el text d'una sancio. Presentar allegations escrites a una 

sancio. 

1.4) Serveis d'emergencia 

— Trucar a un servei d'urgencies (bombers, ambulancies, serveis teenies...) per 

explicar una situacio que requerixi la seva intervencio. Donar informacio precisa 

sobre el Hoc, l'hora i el motiu de l'emergencia. 

1.5) Companyies de subministrament 

— SoHicitar l'alta o la baixa d'un servei de subministrament (d'aigua, d'electricitat, 

de gas, de telefon...). 

— Entendre avisos, rebuts o qualsevol altra comunicacio escrita d'aquestes companyies. 

— Explicar una avaria o una anomalia de funcionament d'algun dels serveis 

d'aquestes companyies. 

1.6) Serveis de manteniment i reparacions 

— SoHicitar un servei d'instal-lacio o d'obra (lampisteria, fusteria, paleta, calefaccio, 

etc.), explicant les caracterfstiques de la instal-lacio o de l'obra que es demana. 

— Descriure una avaria o un desperfecte i demanar-ne la reparacio. 

— SoHicitar un pressupost. Negociar el preu de la realitzacio d'aquests serveis. 

Demanar garantia d'una reparacio. 

— Concretar dia i hora en que es pot fer una reparacio. 

— Fer una reclamacio en cas d'incompliment o de deficiencies en la reparacio. 

m) En espectacles i actes publics 

— Entendre anuncis, cartells, prospectes o guies sobre espectacles o actes publics 

(dies i horaris, tipus d'activitat, Hoc, preu de l'entrada, Hoc de venda de 

localitats, etc.). 

— Reservar o demanar una entrada per a un espectacle, precisant, si conve, per a 

quin dia o per a quina sessio es vol, quin tipus de localitat es demana i per a 

quantes persones. 

— Entendre cartells i indicacions propis d'un Hoc public (taquilles, guarda-roba, 

cafeteria, lavabos, etc.). 
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— Entendre el significat global de programes informatius sobre un espectacle, una 

exposicio o un acte public. 

— Entendre el significat global d'una critica periodistica sobre un espectacle, una 

exposicio o un acte public. 

— Intercanviar punts de vista i fer una valoracio personal sobre un espectacle, una 

exposicio o un acte public. 

n) En centres educatius 

— Entendre anuncis, guies i prospectes informatius d'un centre educatiu (tipus de 

centre, activitats educatives que ofereix, dates d'inscripcio i matncula, sistema 

d'admissio i procediment de matncula, etc.). 

— Formalitzar els tramits d'admissio, ja sigui davant de personal administratiu del 

centre, o be omplint els formularis necessaris. 

— Demanar i entendre informacio complementaria sobre condicions d'admissio o 

sobre caractenstiques del centre (reduccions de matncula, beques, horaris, siste 

ma d'avaluacio, documentacio necessaria per a la inscripcio, certificats que 

s'expedeixen, etc.). 

— Usar el catala com a llengua d'interaccio habitual en l'activitat lectiva: entendre 

les explicacions del professorat, demanar aclariments o explicacions addicionals, 

conversar amb els companys, prendre apunts, llegir textos propis de la materia... 

— Entendre notes, avisos, anuncis o fulls informatius relacionats amb l'activitat 

academica o paraacademica. 

— Participar en reunions informatives del centre educatiu o d'associacions vinculades 

amb el centre (consells escolars, associacions d'estudiants o de pares d'alumnes, 

etc.). 

— Exposar, davant la persona responsable, algun problema relacionat amb l'activitat 

academica. 

En l'apartat d'exponents de nocions especffiques es dona l'inventari del lexic 

necessari per a dur a terme l'activitat linguistica relacionada amb aquestes situacions. 

1.1.2 Temes que marquen una actuacio comunicativa 

Un altre dels components d'una situacio comunicativa es el tema sobre el qual te 

Hoc una activitat de comunicacio. Independentment del Hoc o de l'ambit en que es 

realitza, el fet que aquesta activitat estigui relacionada amb uns referents tematics o 

amb uns altres condiciona l'actuacio linguistica, ja sigui perque determina l'us d'un 

repertori de lexic o d'expressions, ja sigui perque atorga un significat especific a un 

terme. Per exemple: el terme "article" adquireix un significat diferent si el referent 

tematic es gramatical ("Varticle es un determinant del grup nominal"), si es comercial 

("aquest article te molta sortida"), o be si es jurfdic ("I1'article 21 del Codi Penal"). 

Els temes sobre els quals un aprenent hauria de ser capac, de desenvolupar una 

minima activitat linguistica per poder considerar que ha assolit el nivell llindar son 

els segiients: 

— Informacio personal 

— Habitatge i llocs de residencia 
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— Activitats i relations professionals 

— Activitat quotidiana, experiencies, temps lliure i entreteniments 

— Actualitat 

— Gastronomia 

— Serveis publics i privats 

— Condicions atmosferiques 

— Domini de la llengua 

A 1'apartat d'exponents de nocions especifiques (3a. part, cap. Ill) donem l'inventari 

del lexic que, en una activitat lingliistica propia del nivell llindar, els aprenents 

haurien de dominar en relacio amb aquests temes. Pel que fa a l'actuacio comunicativa 

marcada per aquests temes, haurien de ser capac.os de dur a terme F activitat lingiiis 

tica segiient: 

a) Informacio personal 

— Demanar i dir qui es algu. 

— Demanar i donar informacio sobre si mateixos o sobre una tercera persona: 

nom, cognoms, edat, sexe, estat civil, nacionalitat, Hoc i data de naixement, 

domicili, telefon. 

— Preguntar i donar dades referents als estudis i a la feina. 

— Preguntar i donar informacio sobre la familia: noms, dades personals, grau de 

parentiu, etc. 

— Parlar de la naturalesa d'una relacio i de les persones que hi intervenen (parella, 

amic, vei, conegut, etc.). 

— Identificar algu pel seu aspecte fisic. Descriure algu fisicament. Caracteritzar el 

perfil psicologic d'algu: caracter, temperament i conducta personal. 

b) Habitatge i llocs de residencia 

— Preguntar i dir on viu algu i donar indicacions sobre la situacid de l'habitatge 

en relacio amb el seu entorn fisic (paisatge, flora i fauna) i sociocultural 

(caracterfstiques socials i urbanistiques del barri, serveis publics i privats). 

— Intercanviar informacio sobre el lloguer o la compra d'habitatges. 

— Descriure un habitatge segons les dimensions, el nombre d'habitations, la 

distribucio de l'espai interior, els condicionaments interns i externs, etc. 

— Descriure l'interior d'un habitatge a partir de la seva decoracio i del seu 

mobiliari. 

— Demanar i donar informacio sobre les installations (Hum, gas, aigua, telefon) i 

aparells domestics (nevera, cuina, etc.). 

— Preguntar i dir on son, on es desen o on es poden trobar alguns objectes propis 

de l'habitatge i equipaments domestics en general (objectes de cuina, roba de Hit, etc.). 

— Intercanviar informacio sobre el manteniment i la millora d'un habitatge (pintura, 

reparations, etc.). 

— Intercanviar informacio sobre l'existencia i les caracterfstiques de funcionament 

dels serveis comunitaris d'un edifici (neteja de l'escala, porteria, ascensor, etc.). 
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c) Activitats i relacions professionals 

— Intercanviar informacio sobre el camp professional i el tipus de feina (nom, activitat, 

operacions, apreciacio global, etc.). 

— Demanar i donar informacio sobre les condicions de treball (horari, dedicacio, 

retribucions econdmiques, etc.). 

— Intercanviar informacio sobre la formacio professional i les perspectives de 

feina. 

d) Activitat quotidiana, experiencies, temps lliure i entreteniments 

— Demanar i donar informacio sobre l'activitat quotidiana d'algu: horaris, costums, habits, 

etc. Comparar l'activitat quotidiana present amb la de temps passats (canvi de costums, 

d'habits, etc.). 

— Explicar i entendre un fet quotidia, una experiencia o una anecdota viscudes. 

— Demanar i donar informacio sobre els interessos particulars d'algu, respecte a activitats 

en temps lliure o a afeccions concretes (llegir, ballar, pintar, escoltar miisica, fer 

collections, etc.). Suggerir de fer una activitat de lleure conjuntament. 

— Expressar preferencies sobre diferents tipus d'espectacles, esports i joes. Demanar i 

donar informacio concreta sobre algun espectacle o algun esdeveniment esportiu 

(horaris, Hoc, etc.). Demanar i donar una opinio sobre un espectacle, un joe o un 

esdeveniment esportiu. 

— Intercanviar una informacio concreta sobre una celebracio festiva (quan i on se cele-

bra, motiu de la celebracio, caractenstiques de la festa, etc.). Invitar algu a una celebracio 

festiva. 

— Intercanviar informacio sobre llocs de vacances, pel que fa al clima, al paisatge, al 

nivell de vida, a les possibilitats d'allotjament i de desplacament, als punts d'interes 

turfstic (vegeu viatges), etc. Explicar els projectes de vacances que es tenen. 

— Intercanviar informacio sobre les incidencies d'un viatge (llocs visitats, trajecte 

seguit, mitjans de transport utilitzats, etc.). Explicar anecdotes produi'des en un viatge. 

Expressar preferencies sobre diferents maneres de viatjar. Fer apreciacions globals 

sobre un viatge. 

e)Actualitat 

— Intercanviar informacio sobre I'organitzaci6 polftica, la situacio economica, la 

composicio social, els costums i la situacio cultural d'un pais. 

— Entendre missatges o notfeies de caire politic, economic, social i cultural (propaganda 

electoral, eslogans, notfeies, entrevistes o comentaris de premsa, etc.). 

— Parlar dels esdeveniments culturals mes importants que es produeixen en l'actualitat. 

Demanar i donar informacio basica sobre un esdeveniment cultural. Intercanviar 

opinions i manifestar gustos i preferencies sobre un esdeveniment cultural concret 

(peMicules, concerts, representacions teatrals, llibres, etc.). Entendre una informacio, 

una crftica o una ressenya no especialitzades sobre algun esdeveniment cultural i co-

mentar-la a terceres persones. 
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f) Gastronomia 

— Parlar dels seus habits gastronomies: varietat culinaria, tipus de menjar o beguda que 

prenen normalment o que els agrada mes, horaris i freqiiencia dels seus apats. Pregun 

tar i dir en que consisteix un apat. 

— Intercanviar informacio sobre la manera de preparar un plat o una beguda: 

prendre notes dels ingredients, les quantitats i mesures, les operacions que calen 

per fer un plat o un combinat. 

— Intercanviar informacio sobre restaurants, bars, fondes, etc., pel que fa al Hoc, 

qualitat del servei, plats o begudes tipiques, preus, horaris, dies de festa, etc. 

Fer valoracions sobre el menjar o la beguda, el servei, 1'ambient o el preu d'un 

establiment. 

g) Condicions atmosferiques 

— Parlar sobre les condicions atmosferiques i els accidents meteorologies que es 

donen en el present o que acostumen a donar-se en un Hoc determinat. Entendre 

la informacio que puguin llegir o sentir sobre aquest tema. 

— Parlar sobre el clima del Hoc on viuen o sobre el d'altres Ilocs que coneixen o 

dels quals tenen referencies. Entendre la informacio que puguin llegir o sentir 

sobre aquest tema. 

h) Domini de la llengua 

— Preguntar com es diu alguna cosa. Preguntar com es pronuncia una paraula 

determinada o si l'articulacio d'un so es la correcta. Preguntar si l'us d'una 

determinada paraula o expressio es correcta. Demanar a algii que el corregeixi 

quan no estigui segur d'haver dit alguna cosa amb prou precisio. 

— Preguntar a 1'interlocutor el significat d'una paraula o expressio. Demanar a 

algu que precisi un concepte que no s'hagi entes prou be. Demanar que es parli 

mes a poc a poc o amb mes claredat. Demanar a algu que repeteixi una frase, 

una expressio o una paraula que no s'hagi entes. 

— Preguntar com s'escriu una paraula determinada. Demanar explicacions o precisions 

sobre algunes regies d'escriptura (grafia de les vocals, accentuacio, apostrofacio, 

etc.). 

— Preguntar el significat d'una paraula, d'una expressio o d'un fragment d'un text 

escrit. 

— Intercanviar informacio sobre el grau de domini d' una llengua (si es parla be, si s'enten, 

si se'n domina la pronunciacio o l'ortografia, etc.). 

1.1.3 Caracterfstiques dels participants que marquen una actuacio comunicativa. 

Si un acte comunicatiu esta condicionat per l'escenari o 1'ambit en que te Hoc i pel 

referent tematic, la realitzacio lingiiistica concreta d'aquest acte pot variar encara 

segons les caracteristiques personals dels interlocutors i el tipus de relacio establerta 
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entre ells: el llenguatge que usin dos amics adolescents per realitzar un intercanvi 

linguistic sobre un tema determinat i en un ambit concret pot ser notablement diferent 

del que usin dues persones desconegudes i de mes edat per realitzar un intercanvi 

linguistic sobre el mateix tema i en el mateix ambit. Els factors que marquen 

l'actuacio comunicativa poden ser socials, culturals o psicologics i els aspectes de l'actua-

cio que poden quedar afectats van des dels elements mes formals de la llengua 

(tractament formal o informal, lexic, construccio de la frase, etc.) fins a components 

extralingtiistics com ara la gesticulacio o la manera com els interlocutors cedeixen el torn 

de parla. 

D'una manera esquematica, i dins els limits descriptius que imposa la definicio del 

nivell llindar, podrfem establir la segiient classificacio de factors marcants, pel que fa 

als interlocutors, i d'aspectes afectats per les caractenstiques personals d'aquests 

interlocutors: 

Factors que marquen I 'actuacio Aspectes de l'actuacio afectats 

variables individuals 

—Edat 

—Sexe 

—Estatus social 

—Procedencia 

—Referents culturals 

—Caracter 

variables circumstancials 

—Grau de coneixen?a i familiaritat 

—Relacio jerarquica 

—Relacio afectiva 

—Estat d'anim 

—Auditori 

—Repertori lexic 

—Estructura de la frase i del discurs 

—Variants fonetiques 

—To 

—Elements de comunicacio no verbal 

—Grau de formalitat 

—Normes d'interaccio 

La manera com aquests factors marquen l'actuacio lingiiistica pot abastar un ventall 

molt ampli de gradacions. Aqui nomes ens interessa determinar uns limits d'adequacio 

de l'actuacio lingiiistica a aquestes variables personals, uns limits que permetin garantir 

que un aprenent que es troba en el nivell llindar pugui fer un us suficientment correcte 

de la llengua en una situacio comunicativa, d'acord amb les variables personals dels 

interlocutors. 

Prenguem com a exemple de possibles models de llengua els segiients: 

Model 1 

"—Que, nen com t'hofas avui? 

—Ondia, no t'havia vist... 

—Que passa...? 

—Ei, i d'on has tret aquesta jupa? 

—Que, es guai, no? Tens un pito?" 
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Model 2 

"A Andorra me varen dir que arribaria a un institut on trobaria allotes i allots de 

COU i em vaig trobar una sala plena de nines i nins de tretze, catorze, quinze anys 

—amb bergants d'aquells que fan el masclet i ses nines mes senzillones i mes educa-

des—. El dia anterior m'havia colgat molt tard i per anar a Andorra m'havia llevat 

molt d'hora." 

Model 3 

"—Perdoni..., sap si el prdxim tren es el que va en direccio Puigcerda? 

—Si, em sembla que si... Be, el que no se es si arriba a Puigcerda o es queda a Vic. 

A veure... ino esta anunciat, aqui? Si, miri: via 1, a les 19:35, semidirecte, destinacio 

Puigcerda. 

—Ah, si.J Grades, molt amable..." 

Model 4 

"—Perd, dona, no t'ho agafis aixi... 

—Ah, no? Despres del que m'hafet, no... A tu..., a tu que et semblaria..., que faries 

si el molt desgraciat t'hagues..., com a mi..., te Vhagues fotuda amb tot el morro, i 

a sobre encara volgues quedar com un senyor... No maca, no... Jo aquesta no Vhi 

passo..." 

Model 5 

"Despres de les intenses nevades d'aquests ultims tres dies, la situacio a Vinterior de 

Catalunya comenqa a normalitzar-se. Les temperatures han comengat a pujar i per a 

les prdximes hores no s'espera cap precipitacio." 

En el model 1, l'edat dels interlocutors, tots dos joves, determina l'us d'unes determinades 

expressions amb un significat peculiar ("nen", "com t'ho fas avui?", "que passa...?") 

i d' un repertori lexic tambe singular ( "jupa ", "guai", "pito "), que dificilment esperarfem 

en parlants de mes edat. Aquest factor tambe marca el to, el grau de formalitat i (encara 

que no es pugui transcriure) la gestualitat. 

En el model 2, es la procedencia del parlant allo que determina Faparicio de formes 

caractenstiques d'un determinat dialecte, en aquest cas mallorqui, tant pel que fa al lexic 

("allots i ahlotes", "nines i nins", "m'havia colgat"), com pel que fa a determinades 

variants morfologiques ("me varen dir", "ses nines") o fonetiques (pronunciacio propia 

del mallorquQ. 

En el model 3, el fet que els dos interlocutors siguin desconeguts i adults condiciona 

l'us del tractament de voste i de formules com "perdoni..." o "grades, molt amable". 

Aixi mateix, l'assumpcio de referencies culturals comunes (que Vic es a mig cami del 

trajecte cap a Puigcerda, que es un "(tren) semidirecte" o el sistema de gesticulacio corporal 

o facial que acompanya la interaccio comunicativa), fa que la comunicacio s'hagi pogut 

establir satisfactdriament. 

El model 4, correspon a una conversa en la qual una de les dues parlants evidencia 

un estat d'anim d'indignacio, que, juntament amb el grau de confian?a que es despren 
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que mante amb la seva interlocutora, permeten expressions com "el molt desgraciat..", 

"amb tot el mono...", "no maca, no", "aquesta no I'hi passo", i tambe el recurs a un 

vulgarisme com fotre. Igualment, aquest grau de colloquialitat, juntament amb el fet de 

tractar-se de parlants de la zona dialectal central, fan que la combinacio dels pronoms 

la i li, es resolgui en la contraccio I'hi. Notem, igualment, que l'estat alterat genera mes 

fragmentacio de 1'estructura sintactica i que, encara que imperceptiblement, el fet que 

el dialeg es doni entre dues persones del sexe femeni podria condicionar la tria d'algunes 

expressions (maco/maca) que potser tindrien menys probabilitat de ser usades si el dialeg 

es dones entre dues persones del sexe masculi. 

El model 5, en canvi, en tractar-se d'un missatge neutre, adrecat al public en general, 

s'eviten expressions d'us familiar i es tendeix a un llenguatge estandard, en el qual, pero, 

hi tenen cabuda expressions propies d'un nivell mes elevat i d'ambit especffic, com ara 

"precipitacio". Aixi mateix, el missatge s'articulaen una estructura oracional perfectament 

construida (dues oracions considerablement llargues, pero amb tots els seus elements 

degudament coHocats), sense elisions ni sobreentesos. 

En qualsevol cas, no es tracta que els aprenents que assoleixin el nivell llindar siguin 

capacos de produir textos com els del model, sino que tinguin els elements de referenda 

suficients per saber distingir quan es pot usar i quan no una determinada paraula o expressio, 

quan 1'estructura convencional de la frase es pot veure alterada sense perdre el sentit o 

quan ens trobem davant de parlants que pertanyen a un dialecte geografic diferent del 

que estan habituats a sentir. 

Per ser mes precisos, i per a cada un dels aspectes de la comunicacio que es poden 

veure afectats, podriem descriure els objectius segiients: 

a) Repertori lexic 

Els aprenents seran capa^os d'usar un repertori lexic estandard en qualsevol situacio 

comunicativa, pero tambe hauran de ser capacos de comprendre el significat de paraules 

i d'expressions d'us molt frequent, propies d'un registre informal, en el qual hi tindran 

cabuda des de coHoquialismes (del tipus paio-a, trasto, dndia, pela [= pesseta], porro 

[= cigarret de marihuana o haixix], conill-a [= despullat-ada] o clapar [=dormir]), 

vulgarismes (com fotre, pixar, emprenyar, bdfia, acollonit-ida o llet [= sort]), formes 

dialectals propies de rentorn geografic en que es pugui moure habitualment l'aprenent, 

si aquest resideix en una zona de parla catalana (com ar&allot-a [balear], xic-a [occidental], 

xicot-a [central], pallago [rossellones], bogar ["vomitar", a Valencia o a Tortosa], morro 

["llavi", a Mallorca o a 1'Alguer], eixavuiro ["esternut", a Osona], xoc ["guix per escriure", 

a Menorca] o gonella ["faldilla", a 1'Alguer]), o, fins i tot, formes no genuines o de 

genui'nitat dubtosa molt arrelades en la parla popular (ndvio, puro, carajillo, disfrutar...). 

Tambe hauran de ser capa?os de comprendre el significat de paraules o de termes propis 

d'ambits especialitzats o be d'un nivell de llenguatge mes elevat, pero que poden trobar-

se en textos d'us relativament frequent (per exemple,pediatre-a, tdxic-a, anticiclo o tipus 

d'interes). 

En aquest nivell de domini del catala, nomes es considera exigible un reconeixement 

receptiu d'aquest tipus de lexic, i encara si el context en que apareix ajuda a distingir-

ne el significat. Tanmateix, conve fixar tambe com a objectius d'aprenentatge: 
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— dotar els aprenents dels elements necessaris perque puguin distingir en quin 

context comunicatiu pot resultar adequat o inadequat usar alguna d'aquestes 

paraules o expressions, segons les variables individuals o circumstancials. 

— dotar els aprenents dels elements necessaris perque puguin inferir el significat 

d'algunes expressions pel context situacional o per normes de formacio de lexic. 

b) Estructura de la frase i del discurs 

De la mateixa manera que les variables individuals i circumstancials dels 

interlocutors poden determinar el repertori lexic que faran servir els parlants en una 

interaccio comunicativa, tambe, poden afectar 1'estructura sintactica del missatge. 

Una comunicacio adrecada al public, que hagi pogut ser minimament elaborada amb 

antelacio, i emesa per una persona d'un cert nivell cultural estara construida 

probablement sobre estructures sintactiques mes complexes, amb recurs mes frequent 

a la subordinacio i als elements matisadors (adjectivacio i adverbialitzacio), que si 

es tracta d'un intercanvi immediat i espontani entre dues persones per demanar una 

informacio puntual o, encara mes, si l'intercanvi es produeix en el context d'una 

discussio acalorada, en la qual les interjeccions, les expressions invectives i les frases 

suspeses caracteritzen el missatge. 

Els aprenents seran capa9os, en aquest nivell, de discriminar en quina situacio 

es necessari generar textos formalment ben cohesionats, d'acord amb les convencions 

gramaticals i textuals del catala, i en quins casos aquest grau de cohesio formal 

es pot relaxar i ser substituit per altres recursos entonatius o no verbals. 

c) Variants fonetiques 

La procedencia geografica dels parlants es, evidentment, el factor mes marcant pel que 

fa a les possibles variants fonetiques que es puguin donar en un missatge oral. Pero altres 

factors situacionals, com les caractenstiques dels parlants o el tipus de missatge, sovint 

comporten realitzacions fonetiques diferents. Pensem nomes en els fenomens d'elisio ("per 

abed", pronunciat [p3rfz)'],) o de reforcament vocalic ("ens sembla", pronunciat 

[3nzse'mbl3]), propis d'una parla relaxada, o en altres fenomens propis d'articulacions 

personals, com, per exemple, la pronunciacio de la ela palatal en paraules com llapis 

o vull, sovint pronunciada [j] ("vull un llapis" es pot sentir pronunciat, per parlants 

de catala central: [buXun^apis], [buA.unA.apis] o [bujunjapis]). 

Com a objectiu propi d'aquest nivell, els usuaris de la llengua hauran de ser capacos 

de distingir si un missatge es ernes en una varietat estandard o dialectal i coneixer els 

trets distintius mes caracteristics de les diferents varietats dialectals (vocalisme, principals 

trets morfologics i alguns elements lexicals). 

d) To 

L'entonacio amb que es realitza un acte de parla conte un valor significatiu, a vegades 

tan important o mes que les formes lingufstiques emprades, fins al punt que en pot fer 

canviar completament el sentit. Les variables circumstancials (estat d'anim, auditori, relacio 

jerarquica, etc.), pero tambe les individuals (especialment l'edat), son, juntament amb la 

intencio comunicativa, determinants en el to usat. Per a algu que apren una llengua, 
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aquest factor no es pot menystenir, ja que, en algunes ocasions, en depen la compren-

sio d'un missatge. 

Els aprenents, en aquest nivell, hauran d'estar familiaritzats amb les limes entonatives 

que poden afectar el sentit d'una determinada expressio i ser capagos de reproduir-les 

per acomplir un proposit enunciatiu, en funcio de les variables individuals o 

circumstancials que es donin. 

e) Elements de comunicacio no verbal 

En una situacio de comunicacio oral, cara a cara, cal considerar un ventall ampli 

de signes no verbals que poden afectar el significat del missatge: la gesticulacio, 

1'expressio de la cara, la postura, la proximitat dels interlocutors, alguns sons 

inarticulats, uns determinats xiulets... Sovint tendim a menystenir aquests factors 

perque creiem erroniament que responen a pautes universals, quan aixo no es aixf. 

En algunes cultures (com ara la nord-europea o 1'india), el contacte fisic o una 

proximitat inferior a mig metre entre els parlants pot crear una sensacio d'incomoditat 

i donar peu a interpretacions equivoques respecte a la intencio o a l'actitud de 

Tinterlocutor, mentre que en altres cultures (l'arab o la llatina, per exemple) aquest 

contacte o aquesta proximitat es consideren normals, fins i tot en relacions de poca 

familiaritat. Per als Catalans, que una persona ens miri fixament als ulls mentre parla 

es considerat com una mostra de franquesa, mentre que, a un oriental, aquesta mateixa 

mirada li pot arribar a semblar agressiva. Igualment, els codis de gesticulacio varien 

sensiblement entre persones de paisos diferents, fins al punt de poder donar peu a 

malentesos fore, a inoportuns: plegar reiteradament els dits de la ma, amb el palmell 

cap avail pot significar "vine" per a un italia i, en canvi, "ves-te'n" per a un frances; 

algar les celles, sense dir res, es un gest gairebe universal que sol precedir (i fins 

i tot substituir) una salutacio, pero un japones el pot considerar propi d'una conducta 

indecent. L'expressio de sentiments o d'estats d'anim (alegria, avorriment, cansament, 

indiferencia) tambe responen a convencions facials que poden variar sensiblement 

segons les diferents cultures. 

Aquests aspectes s'han de tenir en consideracio a l'hora de subministrar claus de 

comunicacio a un aprenent de la nostra llengua, sobretot si es tracta d'aprenents que 

procedeixen de cultures distants a la nostra. En tot acte comunicatiu —i en 1'ambit de 

les convencions socials, de manera molt especial—, cal que els aprenents que assoleixen 

el nivell llindar d'una llengua sapiguen discriminar l'us de formules de comunicacio no 

verbal propies de la cultura dels parlants (donar la ma, fer un peto de salutacio o de 

comiat, cedir el pas, donar una indicacio, etc.) que acompanyen o substitueixen una 

comunicacio verbal. 

f) Grau de formalitat 

Que el grau de proximitat social entre parlants determina la forma lingiiistica es 

fa evident nomes de considerar els tractaments de tu, voste o vos, i, en conseqiiencia, 

les diferents flexions verbals que comporten. Aquest es un dels primers punts de que 

s'informa un aprenent de la nostra llengua. Pero el que ja pot resultar mes dificil 

es delimitar en quins casos s'ha d'aplicar un tractament o un altre i assimilar altres 

conseqliencies d'ordre linguistic que impliquen diversos graus de formalitat. Per 

exemple: quan cal usar tractaments de senyor/at quan conve adregar-se a algu amb 
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/em/ HAVER de + INF 
pres/fut/COND 

2a 

o 
IMP 

DIR que ... 
IMP 

5.8 Demanar autoritzacio 

PODER + INF(,A)? 
pres/COND 

la 

M'hauria de telefonaral vespre 

Envii'm centpaquets defolis 

Digue-li que em truqui 

Digueu-los que no vindre 

A= 
sisplau 

per favor 

es pot + INF (,A) ? 

/em/DEIXAR +INF(,A) ? 
pres/COND 

2a 

Pucpassar? 

Sisplau, quepodria telefonar? 

Espotentrar? 

Em deixeu dir una cosa, sisplau? 

Em deixaries acabar? 

Jtxl 

FERres 

MOLESTAR 

IMPORTAR 
pres/COND 

3a 

que + O 

SUB 

Etfa res que obri lafinestra? 

Els molesta quefumi? 

Que t'importaria que abaixes el volum de la radio? 
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5.9 Donar autoritzacio 

nomes faltaria 

/tu//mateix/ 

i tant! 

es clar (que si) 

endavant (, endavant) 

molt be 

d'acord 

V (sovint repetint el verb) 
IMP 

Passi, passL. 

Seu... 

si, (home/dona) si... 

no, no... (resposta a una peticio en la qual s'usi la forma/et/fa res que... ? p. ex. Ufa 

res queagafiaquesta cadira?'—No, no... Qa la pot agafar)) 

(ja)PODER + INF(,ja) 
pres 

2a 

(Els molesta quefumi?) —No, nojapotfumarja 
Ja poden passar 

quan/vulguis/ 

5.10 Expressar I'obligacio o la necessitat de fer alguna cosa (v. II. 8.12) 

5.10.1 Mitjancant Vexpressio d'una necessitat, d'una obligacio o d'un deure impersonal 

/cal/ 

i ^A^ i +INF /caldna/ 

Cal anar a comprar mes pa 

Caldria baixar les escombraries abans de les dotze 

S' 
ha 

hauria 
de + INF 

S'ha dfanar a comprar mes pa 

S'hauria de tancar la porta 
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/fa/ 

/fara/ 

/faria/ 

falta + /SN/ 

Fafalta mespa ( =Algu hauria d'anaracomprar-ne) 

FariafaltapintarVescala (=Algu I'hauriadepintar) 

/es/ 

/sera/ 

/seria/ 

necessari + /SN/ 

Perferaquestafeina seran necessaries dues 

maquines mes ( =Algu hauria d'aconseguir-les) 

5.10.2 MitjangantVexpressio d'una condicio 

si + V..., V ... 
pres/ fut/ 

SUB, imp COND 

Si obres lafinestra, sortira tot elfum ( -Algu hauria 

d'obrir lafinestra) 

Si laporta estigues tancada, no tindriem tant fired 

( =Algu hauria de tancar la porta) 

5.10.3 Mitjancant preguntes 

O interrogativa 
pres/ indef 

2a 

Tens foe? ( = D6nafmfocf sisplau) 

Ja hasfet els deures? ( = Recorda que has defer 

els deures) 

5.10.4 Mitjangant Vexpressio de condicions materials 

Oenunciativa 

Es hora de tancar ( = Hauran de marxar) 

No se sent res ( = No crideu tant/...) 

Es tard (=Afanyaft/...) 

5.10.5 Mitjangant Venunciacio exclusiva de la cosa demanada 

sisplau 

per favor 
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Silenci! 

Un cafe, sisplau 

Per favor, dues entradesper a la sessio de la nit 

que + O 
SUB, pres 

Que entri el senyor Verges 

Quecallitothom 

5.10.6 Mitjancant una expressio adjectiva o adverbial 

SAdj 

SAdv 

sisplau 

per favor 

5.11 Donar ordres (v. I. 5.1.) 

/vull/ 

/volia/ 

/voldria/ 

que 

SUB 

Pie, sisplau (En una gasolinera, p. ex.) 

Una mica mes calenta... (La llet, p. ex.) 

No tant, no tant (No emposi tant menjar, p. ex.) 

Vull que surds ara mateix 

Voldriem que etquedessis una estona 

/has/ 

/hauries/ 
de + INF 

Has deportaraquestpaquetalcarrerde la Industria 

Haurieu de parlar mesfluix 

/et/ 

/demano/ 

/ordeno/ 

/mano/ 

/die/ 

que + O 

SUB 

Nomes et demano que arribis mes d'hora 

Li ordeno que obri laporta 

Us mano que lifeu cas 

Et die que callis 
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/tVho 

/demano/ 

/ordeno/ 

/mano/ 

<— 

(+IMP) 

T'ho demano, per favor: noparlis mes! 

T'ho ordeno: queda't aqui! 

Calleu: us ho mano! 

sisplau 

per favor 

/vols/ 

/voldries/ 
INF? 

Voleu collar, sisplau? 

Per favor, voldries estar quiet? 

5.12 Dispensar de fer alguna cosa 

no 

no 

SUB 

2a 

/deixa/ -ho 

correr 

estar 

var. anar 

esigual... 

tant se val... 

No ho fads, si no et va be 

Doncs, no vinguis... 

Deixa, deixa... 

DeixeU'ho correr 

Deixa-ho estar 

var. Deixa-ho anar 
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5.13 Advertir, avisar 

/vigila/ 

/procura/ 

/mira/ de 

Vigila de noperdre't 

Mira d'arribara Vhora 

ep 

ei 

alerta 

atencio 

compte 

/vigila/ 

(queO) ! 

pres/fut 

SN! 

Ep! 

Ei, que el tren esta a punt de sortir! 

Compte, que elsemafores vermeil! 

Cauras...! 

El cotxe! 

Els nens! 

5.14 Intimidar, amenacar (v. 1.2.8.1.8.) 

(/mira/ que) + O 
fut 

Mira que etpegare. 

Us fare mat... 

Ho dire tot... 
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si no + O , O 

pres fut 

Si no arribes d'hora, no et quedara res 

pobre de/tu/ 11 que (no) 

ai (de /tu/) 11 si (no) 

5.15 Animar a fer alguna cosa 

anim/anims! 

vinga(va)! 

va! 

au! 

apa! 

som-hi! 

/anima't/(a...) 

no/et/ 

agradaria 

il-lusio 
faria 

gratia 

van ganes 

Pobre de tu que no vinguis! 

Aide vosaltres sisuspeneu! 

+ INF...? 

5.16 Invitar a fer alguna cosa 

per que no + O ? 
pres 

2a 

o 
IMP/COND 

/et/ 
CONVIDAR 

INVITAR 

No t'agradaria canviar de pis? 

No usfaria graciapassar el cap de setmanafora? 

/SN/ 

Per que no veniu dema a dinar? 

Per que no seus? 

Podrieu venirdema a sopor... 

Veniu dema a dinar... 

Passa, passa... 

Et convido a sopor 

Els invitem a lafesta del nostre aniversari 
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5.17 Concertar una cita. Quedar amb algii 

quedem per + T 

Aixi, quedem per dilluns 

(T = expressio temporal) 

quedem + T 

quedem + L 

(L = expressio locativa) 

Quedem a les dues per dinar 

Quedem davant del cine a les deu 

podem 

podnem 
trobar-nos + 

Podem trobar-nos al meu despatx a les dotze 

que /et/ 
sembla 

van pareix 
si ens veiem 

/et//convoco/ 

5.18 Fer reclamacions 

Que us sembla si ens veiem aquesta tarda? 

El convoquem a la reunio d'accionistes 

/em/ 

DIR 

ASSEGURAR 

PROMETRE 
indef/perf 

2a 

que O i no .... 

COND 

Voste em va dir que avui estaria Uest i encara no esta 

My has promes que ho fanes i no ho hasfet 

Una reclamacio pot ser un acte linguistic molt senzill, com l'exposicio d'un fet i la 

sol-licitud d'una reparacio: Les cortines que m'hanfet son massa llargues, les haurien de 

venir a arreglar, o un acte linguistic molt complex, com una instancia o un text amb elements 

expositius, argumentatius, valoratius, inductius, etc. Per a les reclamacions sobre objectes, 

vegeu II, 6 (nocions qualitatives). Per a textos mes elaborats, poden ser utils formules com: 

per aixd demano/suggereixo..., per la qual cosa li agrairia... 
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5.19Prohibir 

no es pot + INF 

no ho /facis/ 

no + O 

SUB, pres 

2a 

(es/esta) prohibit + INF 

/et/ /prohibeixo/+/SN/ 

No es pot tocar lafruita 

No trepitgeu la gespa 

Esta prohibit girar a Uesquerra 

T'ho prohibeixo 

Usprohibim entrar, si lafuncioja ha comengat 

6. Fundo metalingiiistica 

6.1 Demanar la paraula 

puc 

em/deixes/ 

parlar 

contestar 

dir una cosa 

enraonar 

acabar 

continuar 

van xerrar 

Em deixeu dir una cosa? 

Puc acabar? 

un moment... 

(nomes) (/et/) 

vull 

volia 

voldria 

dir una cosa 

contestar 

explicar una cosa 

Nomes us voldria explicar una cosa 

(F) demano la paraula 

(perdo,) (pero) (encara) no 
he 

havia 
acabat (...) 
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/deixa/'m 

parlar 

contestar 

dir una cosa 

enraonar 

acabar 

continuar 

van xerrar 

6.2 Donar la paraula 

IMP 

PARLAR (...) 
IMP 

ara/et/tocaa/tu/ 

DeixVm acabar, sisplau 

Digui, digui... 

Digueu... 

Parla, home, parla 

endavant 

sisplau, 

per favor 

(/senyor/) (+NOM) 

(F)/te7 la paraula + SN 

6.3 Precisar, explicar-se 

aixo voldirque... 

osigui... 

es a dir... 

vull 

(amb aixo) volia 

voldria 

Endavant, senyor Oliver... 

(F) Te laparaula la senyora Marti 

(F) Tenen laparaula els delegats de Girona 

dirque... 

6.4 Exemplificar 

(aixf,) per exemple... 

(aixi,) posem per cas. 
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un exemple 

pot 

podia 

podria 

sen.. 

aixi... 

6.5 Confirmar el seguiment d'un discurs 

m7 

/entens/ 

/has entes/ 

van /escoltes/ 

no se si 

no se si 

s' en ten 

s'ha entes 

m'/entens/ 

m'/has entes/ 

var. que em sents? 

/entens/ 
que 

m' 

el que 

explico 

he explicat 

queda 

vull dir? 

ha quedat 
clar? 

6.6 Enumerar i ordenar les parts d'un discurs 

6.6.1 Enumerar dins dhina explicacio 

percomengar... 

primer... 

en primer Hoc... 

despres... 

acontinuacio... 

(i)tambe... 

i... 

ames(ames)... 

(i) no nomes... sino (tambe)... 

(i) fins i tot... 

finalment 

per acabar 

etcetera 
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6.6.2 Anunciar Vinici 

usvullexplicar... 

avui 

(i)ara 

(i) a continuacio 

/parlare/ 
de 

sobre 

veurem 

/tractare/ (de) 

/explicate/ 

percomencar 

primer 

en primer Hoc 

6.6.3 Marcar una digressio 

parlant de + SN 

d'altrabanda... 

faig un parentesi 

Avui parlarem de... 

Iara veurem la bibliografia sobre 

A continuacio tractare de... 

Ara explicare... 

Parlant d'aquest tema.. 

(i) ara que 
DIR aixo... 

PARLAR d'aixo. 

pres/indef/imp 

6.6.4Prosseguir 

continuo... 

continuem... 

com 

deia 

deiem 

anava dient 

anavem dient 

estava dient 

estavem dient 

Ara que dius aixo... 

Ara que en parlay em. 
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aixiQ doncs... 

llavors(,doncs)... 

aleshores (,doncs)... 

i be, doncs... 

doncs be... 

continuant amb 
el 

allo 
que 

deia 

deiem 

6,6.5 Marcar el final 

aixf doncs... 

aixfque... 

pertant(,doncs)... 

(en resum) i per acabar.. 

llavors (,doncs)... 

aleshores (,doncs)... 

finalment (,doncs)... 

var. aixf ido 

6.7 Resumir 

resumint... 

en resum... 

breument... 

en poques paraules... 

aixf doncs... 

6.8 AMudir, evocar 

pel que fa a 

en relacio amb 

respecte a 

RECORDAR ... 

IMP 

no OBLIDAR... 

SUB, pres 

cal 
recordar 

no oblidar 

SN 

Recordem el queja haviem dit 

No oblidem que... 
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hemderecordar... 

nohemd'oblidar... 

com (ja) sap tothom 

<— 

com (ja) sabem tots 

6.9 Fer un incis 

(be,) un moment... 

abans 
que 

men'oblidi. 
(que) no 

araquehipenso... 

var. abans que no ho recordi 

var. abans que em fugi del cap 

6.10 Intercalar mots falca 

be... 

eh? 

no? 

oi? 

veritat? 

m'explico? 

que m'/entens/? 

vulldir... 

osigui... 

esadir... 

doncs... 

var. ido... 

6.11 Corregir-se, rectificar 

m'he equivocat 

var. m'heenganyat 

perdo 

no volia dir (pas aixo) 

ai... 

no,... 

En Pere..., no, en Jaume. 
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vull 

volia 
dir... 

volia dir una altra cosa 

ho he dit malament 

(o,) 
mes ben dit 

millor(dit) 

o potser 

6.12 VaciMar, dubtar 

que 

/t'/anava a 

/et/ volia 
dir (jo, ara) ? 

(ara) no se si... 

norecordosi... 

potser si... 

potser no... 

no estic (gaire) /segur/ 
(de) + /SN/ 

no tine (+Q) clar... 

/vols/dir (...)? 

m'estranya 

m'estranyaria 

dubto 

(molt) 

no ho veig (Q) clar 

No nyestic segur 

No estic gaire segura de sija m 'ho havien dit 

No ho tine gens clar 

Voleu dir que es aixi? 

M'estranyaria molt que ho hagues dit 

Ho dubto 
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6.13 Traduir 

6.13.1 Donar una traduccio o una interpretacio 

significa 

vol dir 
B 

«Strada» significa «carrer» en italia 

PPCC vol dir Paisos Catalans 

A 

esdiu 

es tradueix per 

es 

B (en + EDIOMA) 

«Tenedor» es diu «forquilla» en catala 

«Regarder» es tradueix per «mirar» 

«Handkerchief» es «mocador» en angles 

(SN,)(no)VOLERdir... 
pres/pass 

3a 

Ell no volia dir aixo. Volia dir que... 

6.13.2 Demanar traduccio 

que 

significa 

vol dir 
A (en + IDIOMA)? 

Que vol dir «gate»? 

Que significa «strada» en italia? 

com 

esdiu 

es tradueix 

es 

A (en + IDIOMA)? 

que 

DIR 

DEMANAR 

PREGUNTAR 

pres/indef/imp 

3a 

Com es diu «paiiiielo» en catala? 

Com es tradueix «seny» en castella? 

Com es «maduixes» en angles? 

Que diu aquest cartell? 

Que han preguntat? 

Que demanava? 
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6.14 Posar emfasi, insistir, repetir 

6.14.1 Posar emfasi sobre Vacte d'afirmar alguna cosa 

(si,) es (ben) 
cert 

veritat 

deveritat(que...) 

de debo (que...) 

var. ver 

var. de veres 

esclar 

es clar que 
si 

no 

jahocrec(que...) 

no es broma 

(ja) /pots/ estar ben /segur/ 

Ja en pots estar ben segura 

(oh,) i tant 
que 

com 

si 

no t'enganyo 

/et/ 

die 

asseguro 

prometo 

juro 

que... 

Et die que el tren passa a les set 

T'ho asseguro 

6.14.2 Posar emfasi sobre el constituent de laproposicio 

que 

Adj 

Adv 

que + en + SER de + Adj ! 

/quin/ + N 

Que bonica! 

Que lluny! 

Que n 'es de bonica! 

QuinaU'lusio! 
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v 

ben 

prou 

realment 

Adj 

Adv 

Jaesbentrist...! 

Escriu prou be... 

tan 

molt 

Adj 

Adv 

V + 
/tant/ 

/molt/ 

V cop + Adj + de 

Estansavi...! 

Esmolttard! 

Fa tanta color...! 

Corremolt...! 

debo 

veritat 

van bon de veres 

van veres 

Es maca de veritat 

V + de 

debo 

veritat 

van bon de veres 

van veres 

com 

sique 

+ V 

/quant/ (de) + N ! 

Uestimo de debo 

Com corre! 

Siquemenja! 

Quanta gent! 

Quant de temps...! 

L'article Am/ amb funcio intensiva 

Te una sort! 
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La repeticio emfatica d'una paraula 

Es petit, petit 

Mitjancant superlatius formats a partir de sufixos d'intensitat 

Es baixissima 

6.15 Relacionar idees o conceptes dins del discurs (v. II. 9) 

6.16 Parafrasejar 

es a dir 

dit amb altres paraules 

ve a dir 

dit d'una altra manera 

mes o menys... 

completant... 

6.17 Demanar aclariments sobre una realitzacio lingiiistica 

6.17.1 Demanar com espronuncia 

com es pronuncia ... (en + IDIOMA) ? 

Com espronuncia aquestaparaula en catala? 

ho 
DIR 

PRONUNCIAR 
be? 

pres/indef 

la 

Ho die be? 

Ho hepronunciat be? 

6.17.2 Demanar com s'escriu 

com s'escriu ... (en 4- IDIOMA) ? 

Com s'escriu «Freixes»? 

(a) 
(s'escriu) 

(va) 

amb 

sense 

A? 
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A = 

accent 

agut (o tancat) 

greu (o obert) 

dieresi 

/majuscula/ 

/minuscula/ 

apostrof 

guionet 

NOM DE LLETRA 

S'escriu amb accent? 

Amb apostrof? 

Sense hac? 

Va amb una essa? 

(a) 

A = 

porta 

duu 
(A)? 

accent 

dieresi 

apostrof 

guionet 

6.17.3 Dir com s 'escriu 

lletrejar 

«Industria» porta accent? 

(a) 
s'escriu 11 amb 

va sense 

A = 

accent 

agut (o tancat) 

greu (o obert) 

dieresi 

/majuscula/ 

/minuscula/ 

apostrof 

guionet 

I NOM DE LLETRA 

Freixes: efa, erra, e, i, ics, essa 

S'escriu sense accent 
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/obre/ 

/tanca/ 

parentesi 

interrogacio 

exclamacio 

guions 

cometes 

(a) 

A = 

porta 

duu 

accent 

dieresi 

apostrof 

guionet 

(a) va entre 

parentesis 

guions 

cometes 

punt (i a part / i seguit / i final) 

coma 

punt i coma 

punts suspensius 

subratllat 

junt 

separat 

6.18 Demanar modulacions de la veu 

6.18.1 Demanar de parlar mes clarament 

que /dius/? 

no /t'/entenc 

no /et/ sento (be) 

/et/ sento (molt) malament 

sento (molt) soroll 

var. sento (molt) renou 

se sent (molt) 
soroll 

malament 

/pots/ parlar mes a poc a poc? 

sisplau 
/parla/ mes a poc a poc 

per favor 

(ho) 
/pots/ 

/vols/ 
repetir , 

sisplau 

per favor 
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6.18.2 Demanar d'apujar la veu 

/crida/ mes (,que no /et/ sento) 

no /parlis/ tan 
fluix 

baix 

sisplau 

per favor 

/parla/ mes 
fort 

alt 

sisplau 

per favor 

6.18.3 Demanar d'abaixar la veu 

xst! 

no/cridis/tant 
sisplau 

per favor 

no/parlis/tan 
alt || I sisplau 

fort (I' I per favor 

/parla/ mes 
fluix 

baix 

sisplau 

per favor 

6.19 Demanar una repeticio 

perdo? 

com? 

que? 

que/dius/? 

PODER 

VOLER 

pres/COND 

2a 

tornar a dir 

repetir 
+ SN 

per favor 

/repeteix/ 

/torna/ a dir 
+ SN 

Ho pots tornar a dir? 

Podries repetir-ho, sisplau? 

sisplau | \ 

per favorj) 

Repeteix aixo, sisplau? 
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6.20 Demanar adariments sobre un enunciat o sobre la intencio del parlant 

no 

entenc 

he entes 
+ /SN/ 

No ho entenc 

No entenc que vols dir 

que VOLER dir (+ amb + SN) ? 
pres/imp/indef 

2a 

Que vols dir? 

Que han volgut dir, amb aixd? 

aixono 

queda 

ha quedat 
(prou) clar 

no se que VOLER dir (+ amb + SN) 

pres/imp/indef 

2a 

INT + DIR + que + O ? 

No se que volieu dir 

On dius que has anat? 

Per que ho dius, que no Vagrada? 

/explica't/ 
millor 

mesbe 

per que (/m7) ho 
DIR 

EXPLICAR 

pres/pass 

2a 

(,aixo) ? 

Per que m 'ho has explicat, aixd ? 

6.21 Demanar l'origen d'una informacio 

com SABER + /SN/? 
pres/pass 

2a 

Com ho saps? 

Com ho vau saber, que arribavem avui? 
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qui /et/ 
DIR 

EXPLICAR 
/SN/? 

Quit'hohadit? 

Qui li ha explicat aquesta histdria? 

6.22 Demanar el perque d'un enunciat 

per que (+0) 

com es + /SN/ ? 

Com es aixo? 

com pot ser + /SN/ ? 

Com pot ser que hagi dit aixo ? 

6.23 Demanar quina conseqiiencia o quina condusio es deriva d'un enunciat 

ique? 

aixi (doncs), 

doncs, 

llavors, 

... (i) aleshores, (que)...? 

pertant, 

be, 

amb aixo, 

I aixi, que? 

I doncs, que? Que hem defer? 

es a dir que... 

o sigui que... 

aixi que... 

demaneraque... 

Es a dir que Vhas quedat sense feina? 

6.24 Interpretar, comprendre el contingut d'un enunciat 

/vols/ dir que + O ? 

Vols dir que ens han enganyat? 

SNj+VOLERdirque + O 

pres/pass 

El senyor Ferrer vol dir que no ens hem de preocu-

par 
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es a dir 

o sigui 
+ que + O 

Es a dir que no hi ha cap problema 

6.25 Mostrar interes pel contingut d'un enunciat 

ah, si? 

ah, no? 

oh! 

que /dius/ ara? 

DIR... 

IMP 

Digues, digues... 

que interessant! 

(aixo) /m'/interessa... 

/explica'm/ + O 

/continua/ 

i que mes? 

Expliqueu-nos que vapassar 

6.26 Expressar acord amb un enunciat (v. 13.1.36.2) 

/estic/d' acord+/SN/ 

Estic d'acord amb tu 

Estic d'acord en tot aixo que dius 
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6.27 Expressar desacord amb un enunciat (v. I. 3.1.36.3) 

no /estic/ d'acord + /SN/ 

No hi estic d'acord 

6.28FercalIar 

xst! 

N per favor 

sisplau 

per favor 
/calla/ , . , 

sisplau 

/pots/ 

/vols/ 
callar 

per favor 

sisplau 

(jan'hiha)prou! 

ja esta be, no? 
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II. Exponents de les nocions 

generals 

Index de les nocions generals 

1. Nocions dictiques 

1.1 Nocions dictiques no anaforiques 

1.2 Nocions dictiques anaforiques 

2. Nocions d'existencia 
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4.10 Comengament 

4.11 Duracio i permanencia 

4.12 Finalitzacio i cessament 

4.13 Acompliment recent 

4.14 Puntualitat / antelacio / retard 

4.15 Frequencia 

4.16 Repeticio 

4.17 Unicitat 

4.18 Continuitat 

4.19 Canvi i transicio 

5. Nocions espaciotemporals 

5.1 Moviment 

5.2 Velocitat 

6. Nocions qualitative^ 

6.1 Qualitats fisiques 

6.1.1 Forma 

6.1.2 Dimensio 

6.1.3 Aspecte 

6.1.4 Color 

6.1.5 Gust 

6.1.6 Tacte i textura 

6.1.7 Temperatura 

6.1.8 Visibilitat 

6.1.9 Audibilitat 

6.1.10 Olor 

6.1.11 Edat i antiguitat 

6.1.12 Genere i sexe 

6.1.13 Condicio fisica 

6.1.14 Accessibilitat 

6.1.15 Netedat / bruticia 

6.1.16 Composicio material 

6.2 Qualitats avaluatives 

6.2.1 Apreciacions globals 

6.2.2 Autenticitat / falsedat 

6.2.3 Valor i preu 

6.2.4 Acceptabilitat 

6.2.5 Adequacio 

6.2.6 Correccio 

6.2.7 Preferencia 

6.2.8 Exit/fracas 

6.2.9 Utilitat 

6.2.10 Capacitacio 

6.2.11 Importancia 
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6.2.12 Normalitat 

6.2.13 Facilitat / dificultat 

7. Nocions quantitatives 

7.1 Quantitat definida 

7.2 Quantitat indefinida 

7.3 Gradacio 

8. Nocions de modalitat 

8.1 Asseveracio 

8.2 Referenda 

8.3 Coneixement / desconeixement 

8.4 Reflexio 

8.5 Evocacio 

8.6 Certesa / falsedat 

8.7 Conviccio / escepticisme 

8.8 Conjectura 

8.9 Esperansa 

8.10 Dubte 

8.11 Obligacio 

8.12 Necessitat 

8.13 Possibilitat / impossibilitat 

8.14 Probabilitat / improbabilitat 

8.15 Voluntat 

8.16 Intencio 

9. Nocions de relacio dins l'enunciat 

9.1 Relacions de predicacio verbal 

9.1.1 Agent 

9.1.2 Objecte 

9.1.3 Destinatari 

9.1.4 Beneficiari 

9.1.5 Instrument 

9.1.6 Lloc 

9.1.7 Temps 

9.1.8 Manera 

9.2 Relacions atributives 

9.2.1 D'essencia 

9.2.2 D'identificacio 

9.2.3 De propietat 

9.2.4 D'estat 

9.3 Relacions de correspondencia i contrast 

9.4 Relacions discursives 

9.4.1 Conjuncio 

9.4.2 Disjuncio 
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1. Nocions dictiques 

Son nocions que s'expressen mitjan?ant paraules que nomes adquireixen significat en 

relacio amb el context espaciotemporal del parlant {aqui, alia, mes endavant, ara, ahir, 

despres...) o en relacio amb algunt concepte ja expressat anteriorment i al qual la paraula 

fa referenda (p. ex., pronoms personals febles, demostratius, termes anaforics...). Segons 

que adquireixin significat en relacio amb el context espaciotemporal del parlant o en relacio 

amb el context discursiu, les considerarem nocions dictiques no anafdriques o nocions 

dictiques anafdriques. 

1.1 Nocions dictiques no anafdriques 

1.1.1 Pronoms personals amb funcio de subjecte o d'objecte directe, indirecte o 

preposicional (Vegeu IV. A. 2.2, 2.3, 2.5 i 2.8) 

jo —Quies?—Jo. 

(prep +) tu Ho faria tot per tu. 

(prep +) /voste/ Perdoni, voste com es diu? 

var. /voste/ 

(prep +) /ell/ Ara li toca a ell (assenyalant la persona amb el dit) 

(prep +) nosaltres Nosaltres no ho sabiem. 

(prep +) vosaltres En teniu la culpa vosaltres. 

prep + mi Parlen de mi. 

/em/ Em die Garcia. 

/et/ Te'n poso mig quilo (referint-nos a una cosa que 

/es/ tenim a la vista) 

/ens/ Oi que no ens coneixem? 

/us/ La professora us te mania. 

/el/ Mira-les, com riuen! 

/li/ Li faria res obrir la finestra ? 

var. hi Vinga, ja... pren-la-hi! 

/en/ No en sabras mai... 

ho Te, agafa-ho. 

Preneu-vos-ho amb calma. 

1.1.2 Articles defmits i personals (Vegeu IV. A. 3.1.1, 3.1.3 i 3.1.4 a i b) 

/el/ Porta'm el llibre. 

/en/ T'ha trucat en Garcia. 

1.1.3 Possessius (Vegeu IV. A. 2.6 i 3.3) 

/(el) meu/ Dona 'm la meva (assenyalant un objecte entre 

d'altres iguals). 

/(el) teu/ Que es el teu germd ? 
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5/ £s sen, torna 'ls-ho. 

Aixd es nostre. 

Sense adonar-me 'n he agafat el paraigua d'elles. 

1.1.4 Demostratius (vegeu IV. A. 2.1 i 3.2) 

/aquest/ 

/aquell/ 

aixd 

allo 

Qui es aquest? 

Dona'm aquella de la dreta. 

Porta aixd a en Pau. 

Que esalldd'alia dalt? 

var. /est/ 

/eix/ 

/aqueix/ 

aco 

1.1.5 Indefinits i quantificadors (vegeu IV. A. 2.9 i 3.5) 

/un (mateix)/ 

/ P I altre/ 

/aquest I 
algu 

van qualcu 

/algun/ 

tothom 

ningu 

/uns quants/ 

u 

cada /un/ 

cadascu /cadascun 

qualsevol 

/tots dos/, tots tres/ quatre. 

/tot/ 

res 

alguna cosa 

var. qualque cosa 

cap 

gaire 

gens 

una mica 

/molt/ 

prou 

Si un mateixja no ho sapfer, imagina't els altres... 

Digues-li a Valtre que entri. 

Iaquesta altra, qui es? 

Algu te canvi? 

Algunes ni tan sols ho sabiem. 

Vinga, tothom a soparl 

Ningu no te canvi? 

Digues que en passin un quants i els altres que s 'esperin. 

Cada u que es pagui la seva part. 

Cada una dim el que pensa. 

Porta una cosa per a cadascu. 

Aixd ho potfer qualsevol. 

Acosteu-vos totes dues. 

Agafa-ho tot i ves-te'n. 

Encara no en saps res, d'en Carles? 

Volprendre alguna cosa (per beure)? 

No en volscap ? (assenyalant alguna cosa, d'entre unes 

quantes) 

—Etfalta gaire ? 

—No gens. Ja estic. 

—A mi encara emfalta una mica... 

Molts no hem arribat ni a entrar. 

Prou, prou...(No me 'n posis mes). 
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mes 

menys 

var. manco 

no /tant/ 

igual 

/el mateix/ 

—Mes? (per demanar a algu si vol mes d'alguna cosa) 

—Per a mi, menys. 

—No tant, no tant... 

—Que demanes? -Jo igual que tu. 

A mi, posi'm el mateix que a ella. 

1.1.6 Ordinals (vegeu IV A. 3.5.4.2) 

/el 

primer/ 

segon/ 

tercer/ 

ultim/ 

segiient/ 

Que entri el primer. 

El segon no se qui es, perb el tercer, si. 

Quiesl'ultima? 

El segiient, sisplau... 

1.1.7 Locatius (vegeu IV. A. 2.1, 2.3, 5.2, 5.3) 

darrere 

var. rere 

(mes) endavant 

(mes) endarrere 

var. enrere 

(a) prop 

a la vora 

lluny 

(mes) enlla 

al costat 

asota 

a sobre 

a/al damunt 

adalt 

abaix 

a la dreta/l'esquerra 

a ma dreta/esquerra 

amunt 

avail 

a dins/dintre 

a fora 

var. defora 

al voltant 

Mira que hi ha alia darrere. 

Colloca 't una mica mes endavant. 

Estira cap endarrere. 

Hi ha algun estanc, a prop? 

Vivim tots molt a la vora. 

Viu molt mes lluny. 

Situa't mes enlla, sisplau. 

El segon segona no es aqui. Es al costat. 

El senyor Puig viu a sota. 

Qui hi viu a sobre? 

Que portes al damunt? 

Us espero a dalt. 

Em sembla que el trobaras a baix. 

Mira cap a la dreta. 

Alfons, a ma esquerra. 

Continua amunt, fins que trobis la plaga. 

Ha anat caient avail. 

Espera 'm a dins. 

Surtin tots un moment a fora, sisplau, 

Quedeu-vos per aquial voltant. 
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Ep, no etposis al mig, quefas nosa. 

Ha caigut alfons. 

Continueu tot recte, fins al capdamunt. 

Viuen als afores. 

L'he buscatpertot arreu i no l'he trobat enlloc. 

al mig 

var. enmig 

al fons 

al capdamunt/capdavall 

als afores 

pertot arreu 

enlloc 

pronoms adverbials en i hi —Ja hi has anat? —Si, ara mateix en torno. 

verbs anar i venir Ja vine. 

Me 'n vaig. 

1.1.8 Temporals (vegeu IV. A. 5.1.1, 5.1.2, 5.1.3, 5.1.4, 5.1.5, 5.1.6, 5.1.7, 5.1.10) 

Fes-ho ara mateix. 

Abans ha preguntat per tu. 

Ja t'ho explicares despres. 

Nosaltres sortirem mes tard. 

Vine de seguida. 

Aviat sera el teu sant. 

Avui plegarem mes d'hora. 

No ho tindremfins dema passat. 

ara 

abans 

despres 

mes tard 

de seguida 

var. tot d'una 

aviat 

d'hora 

var. prompte, prest 

avui 

var. hui 

dema/dema passat 

var. passat dema, despus-dema 

ahir/abans-d'ahir Van arribarahir. 

var. despiis-ahir 

mati Ens hem vist aquest mati. 

migdia 

tarda 

var. vesprada 

/aquest/ horabaixa 

capvespre 

vespre 

nit 

setmana Aquesta setmana fern festa. 

mes 

any Aquest any acabard la carrera. 

var. enguany 

dilluns/dimarts... 

la setmana 

el mes 

l'any 

la primavera 

Fins dijous que ve. 

que ve Ens veurem la setmana vinent. 

vinent Vaig acabar el mes passat. 

/passat/ 
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fa (+Q) 

temps 

estona 

/hora/ 

/dia/ 

/setmana/ 

/mes/ 

/any/ 

fa (molt) poc 

fa un moment 

no fa gaire 

d'aqufa(+Q) 

var. d'aci a 

encara 

ja (no) 

estona 

hora 

moment 

dia 

setmana 

mes 

any 

Fa temps que no en se res. 

Han sortitfa una estona. 

Fa dues hores que t'espero. 

No fa gaires dies vam sopar juntes. 

Jafa dues setmanes que se'n va anar. 

No fa ni dos mesos que es van casar. 

D'aixdjafa molts anys 

El concert s'ha acabatfapoc. 

Els he vistjunts no fa gaire. 

Us ho explicare d'aquia una estona. 

Surto d'aquia una hora cap a Paris. 

D'aquia un moment s'acabara. 

Vindran d'aquia dos dies. 

D'aquiapoques setmanesja tindrem vacances. 

Encara vius a Cornelia? 

Segur queja no trucara. 

1.1.9 Interrogatius (vegeu IV. A. 2.8, 3.4 i 5.10) 

qui 

que 

/quin/ 

on 

com 

quan 

/quant/ 

per que 

per a que 

1.1.10 Vocatius 

/senyor/ 

/noi/ 

var. /xic/ 

/al-lot/ 

/jove/ 

/nen/ 

var. /nin/ 

(col.) /tio/ 

/home/ 

/dona/ 

Qui hi ha? 

Que porteu? 

Quines t'agraden mes? 

On vas? 

Com esfa? 

Quan tornaran? 

Quant guanyes? 

Per que ho dius? 

Per a que sereveix? 

Escolti, senyora... 

Ep, noi, que tens hora? 

Jove! El compte, sisplau. 

Nens, calleu un moment! 

(col.)7Ya, no etpassis... 

Tingues paciencia, home! 

Apa, dona, no t'enfadis. 
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1.2 Nocions dictiques anafdriques 

Moltes de les formes linguistiques que s'usen com a dictics no anaforics s'usen tambe 

amb una funcio anaforica quan fan referencia, no ja a persones, coses o conceptes marcats 

per la situacio espaciotemporal dels parlants, sino a persones, coses o conceptes presents 

al-ludits en el context discursiu. Aixi, els pronoms jo, tu o voste, tindran un valor 

eminentment no anafdric, mentre que els de tercera persona, ell, ella..., poden referir-se a 

algu que tenim present (no anaforics) o a algu que s'esmenta en el text (anaforics). 

1.2.1 Pronoms personals amb funcio de subjecte o d'objecte directe, indirecte o 

preposicional (vegeu IV. A. 2.2, 2.3 i 2.5) 

(prep +) /ell/ La Carme i en Jaume es van casar. Ella estava 

enamorada d'ell; perb ell, d'ella, no. 

/em/, /et/ (amb valor emfatic)Es a mi que em busquen. 

A tu, t'ho die. 

ens A en Jordi i a mi no ens han convidat. 

us Ja us coneixieu, la Marta i tu? 

/es/ El nen s 'ha enfilat a la cadira tot sol 

/el/ Agafa aquests paquets i deixa'ls alia dalt. 

/li/ Si veus en Roure, dona-li records de part meva. 

var. hi Fes arribar aquesta nota a la secretarial porta-la-hi 

personalment. 

/en/ Si trobes cireres, compra'n un quilo. 

ho L'Andreuja no viu aqui. Que no ho sables? 

1.2.2 Article definits (vegeu n. 1.1.2 i IV. A.3.1.1 i 3.1.4.a) 

Davant el portal hi havia un cotxe aparcat (...)Al cap 

d'una estotia, uns desconeguts vanpujaral cotxe i 

se 'n van anar. 

1.2.3 Possessius (vegeu II. 1.1.3 i IV A. 2.6 i 3.3) 

Totes dues portavem abric, perd el men era de liana i 

el seu, de pell. 

1.2.4 Demostratius (vegeu II. 1.1.4 i IV. A. 2.1 i 3.2) 

En Ramon es el germa de VEsteve, perd aixi com 

aquest es molt extrovertit, aquell te un caracter molt 

tancat. 

Asseguren que abaixaran els impostos i que reduiran 

la inflacio; aixo m 'ho crec, perd alld, no. 

1.2.5 Indefinits i quantificadors (vegeu tambe II. 1.1.5 i IV A. 2.9 i 3.5) 

La Rosa i la Merce han trobat feina: Vuna en una 

multinacional i Vultra a Vajuntament. 
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D'entre les ocasions que va tenirVequip, algunes van 

ser clarissimes. 

El public s'ho va passar molt be itothom va aplaudir. 

I de tots vosaltres, ningu no va ser capag de dir-li 

res? 

—Qui es austriac, en Peter o en Franz? —Tots dos. 

Semblaven preguntesfacils, perd unes quantes tenien 

molt mala intencio. 

Aquesta sopa es molt bona. Menja-te-la tota. 

Tants diners que va guanyar, ija no li queda res. 

Saps quantes preguntes hefallat? Cap. 

De pa, ja no me 'n queda gens. 

—Esteu cansats? —Nosaltres no gaire, perd els nens 

una mica, 

—Sempre demanes diners. No en tens maiprou. 

forga —Et queda pa ? —Si, forga. 

/bastant/ Es alta la Isabel? Si, bastant. 

massa —Ha vingut gent a lafesta ? —Massa i tot, n 'ha vingut. 

1.2.6 Ordinals (vegeu II. 1.1.6 i IV. A. 3.5.4.2) 

El text esta dividit en tres paragrafs: en el primer es 

dona informacio sobre les persones que firmen la 

carta, en el segon s'exposen els motius de la 

reclamacio i en Vultim s'expressa la queixa. 

1.2.7 Locatius (vegeu n. 1.1.7 IV. A. 2.1, 2.3, 5.2, 5.3) 

Hem escrit sobre aquest tema dos articles: aqui el 

tractarem des d'una nova perspectiva. 

Mes amunt citavem aquest mateix autor. Alia 

explicdvem el seu punt de vista sobre aquest tema. 

El Hit estava desfet. Damunt hi havia roba escampa-

da. Els calaixos de la tauleta que hi havia al costat 

eren oberts... 

Pertot arreu es veia el mateix desordre. 

1.2.8 Temporals (vegeu tambe II. 1.1.8 i IV. A. 5.1) 

Hem escrit sobre aquest tema dos articles: ara el 

tractarem des d'una nova perspectiva. 

aleshores Abans citavem aquest mateix autor. Aleshores expli-

var. llavors cavern el seu punt de vista sobre aquest tema. 

Nosaltres vam arribar a la una i ells despres, mitja 

hora mes tard. 

Vam sortir al carrer i de seguida es va posar a ploure. 

La reunio se celebrara dema passat, 25 d'abril. 
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mentrestant 

al mateix temps 

(el) dilluns/dimarts... 

la setmana 

el mes 

l'any 

la primavera 

Va comengar a treballar dilluns passat i Vendemaja 

coneixia tothom. 

Jo pujare a veure si hi son. Mentrestant, tu queda't 

aqui. 

Parlava per telefon i, al mateix temps, prenia notes. 

Es van casar el 1990 i l'any seguent ja tenien unfill 

seguent Eljuny ha estat un mes moltplujos. Elmes anterior, 

anterior en canvi, no va ploure cap dia. 

Q + 

estona 

/hora/ 

/dia/ 

/setmana/ 

/mes/ 

/any/ 

Van entrar a les dues i van sortir mitja hora despres. 

Es van casar el 1990. Cine anys mes tardja tenien 

despres tres fills. 

mes tard Jo plego a les set i la Carme una hora abans. 

abans 

alcap 

d' una estona Van entrar a les dues i van sortir al cap d'una estona. 

/hora/ Es van casar el 1990 i al cap de cine anys ja tenien 

/dia/ tres fills. 

de + Q /setmana/ Vam pujar a I 'avid a les set ifins al cap d'una hora no 

/mes/ ens vam enlairar. 

/any/ 

1.2.9 Interrogatius (vegeu H. 1.1.9 i IV. A. 2.8, 3.4 i 5.10) 

—T'ha trucat en Pere. —Qui? El meu germa? 

—Than deixat un regal. —Ah, si? I que es? 

Mira quines camises mes maques. Quina t'agrada 

mes? 

Si haguessis d'anar a viure a un pais estranger, on 

t'agradaria anar? 

—S'hi pot anar amb tren o amb avid. —/ tu com hi 

aniras? 

Quan vindreu, dissabte o diumenge? 

—Posi 'm pressecs —Quants ? 

Si no tenies cap motiu perfer-ho, per que ho hasfet? 

Si no vols el ganivet per a tallar el pa, per a que el 

vols? 

1.2.10 Relatius (vegeu IV. A. 2.7) 

que Demana-li-ho al vei, que ho ha vist tot. 
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2. Nocions d'existencia 

2.1 Existencia / inexistencia 

/existencia/ 

(no) HAVER-hi +SN 

(no)VIURE(-HI) 

(no) EXISTIR+ SN 

2.2 Presencia / absencia 

/presencia/ 

/present/ 

/absencia/ 

/absent/ 

(no) HAVER-hi +SN 

(no) SER +LOCATIU 

(no) FALTAR + SN 

TROB AR a faltar 

Es possible I 'existencia de vidafora de la Terra. 

Hi ha gent que sempre es queixa. 

No hi ha res que em molesti mes que els crits. 

Quefarieu si no hi haguesfutbol els diumenges? 

No hi ha cap motiu perfer una cosa aixi. 

Fa uns anys hi havia mesfeina per alsjoves. 

Aquino hi viu cap Uuis. 

No existeix cap motiu perfer-ho. 

Quan temps fa que existeixen aquests ordinadors? 

Hafet notar la seva presencia. 

—Llui's Ruiz? —Present! 

Lamentem la seva absencia a la reunid. 

Relacio de persones absents. 

Quehihaalgu? 

Que es a casa teva, en Pere? 

No, ara no hi es. 

—Ja hi som tots? —No.falta en Uuis. 

En aquesta habitacio hi trobo a faltar mes Hum. 

2.3 Disponibilitat / indisponibilitat 

(no)TENIR 

(no) HAVER-hi + SN 

(no) QUEDAR + SN 

(no) FALTAR+ SN 

(no)ACABAR-SE+SN 

(R) (no) DISPOSAR 

/lliure/ 

/ocupat/ 

/buit/ 

/pie/ 

2.4 Esdeveniment 

/fet/ 

(R) /esdevenimet/ 

PASSAR 

SER 

HAVER-hi + SN 

Tens un moment? 

Si necessites qualsevol cosa, aqui a baix hi ha un 

supermercat. 

Em sap greu, perdja no ens queda cap mes impres. 

No ensfalta de res, en aquest barri 

Se 'ns ha acabat el cafe. 

(R) No disposem de recursos suficients. 

—Esta lliure, aquest seient? 

—No, ho sento, perb esta ocupat. 

—Em sembla que aquests seients estan buits. 

Volia agafar Vascensor, perd anava tot pie. 

Tothom recorda aquellsfets. 

(R) Ha estat un esdeveniment molt comentat. 

—Que hapassat? —No hapassat res. 

Que ha estat, aquest soroll? 

Hi ha hagut un accident. 
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1.2.11 Proverb actiu 

fer-ho 

La meva germana es la que porta el vestit blau. 

La meva maleta es aquesta que porta etiqueta. 

L'encarregat era aquell que hi havia a Ventrada del 

taller. 

Tot el que tine es aixo que veus. 

El nou codi es allo que et vaig ensenyar ahir. 

Aquesta es la raoper la qual li escric aquesta carta. 

El temade que tracta lapelliculaja estdmoltvist. 

Aquest no es el mateix noi amb qui va venirl'altre dia. 

Aquest es el mateix Hoc per on hem passat abans. 

Aquest es el barri on vaig creixer. 

Ens vam coneixerel 1980, quan encara vivia a Lleida. 

Volia arribar abans, perd no he pogut fer-ho. 

1.2.12 Noms generics amb funcio anaforica 

/home/ 

/dona/ 

(col.) /tio/ 

/senyor/ 

/noi/ 

Ha vingut el lampista i ens ha dit que nopodria arreglar 

Vavariafinsdema passat. IVhome s'ha quedat tan 

ample! 

(col.) Quines penques que te, el tio! 

Els Ferrer s'ho deuenpassar malament. Avui els he 

vist i la senyorafeia molt mala cara. 

En Tomas estava molt trist. Es veu que el noi ha renyit 

amb la seva xicota. 

van 

/nen/ 

/xicot/ 

/xic/ 

/al-lot/ 

/xiquet/ 

Els fills d'en Martihanfet tota I'excursio. Elspobres 

van /nin/ nens han acabat esgotats, 

/persona/ M'han agradat molt els teus amics: son unes perso-

gent nes encantadores i una gent molt agradable. 

mainada A sota de casa hi ha una escola i al mig mati se sent 

canalla tota la mainada quan surten al pad. 

/cosa/ No us preocupeu perl 'incident. Sdn coses que passen... 

/trasto/ Agafafem els trastos i anem-nos-en. 
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FER 

(R)TENIRlloc 

Farem un sopar amb tots els de lafeina. 

(R) L'acte tindra Hoc a la sala de graus. 

3. Nocions espacials 

3.1 Lloc (vegeu II. 1.1.7 i 1.2.7 i IV. A. 6.1) 

on 

a + SN 

en + SN 

nord/sud/est/oest 

On es? 

Es a casa seva. 

Viu en un pis de VEixample. 

Es mes cap al nord. 

3.2 Posicio relativa (vegeu tambe II. 1.1.7 i 1.2.7 i IV. A. 2.1 i 6.2) 

oposicio /aquest/<—>/aquell/; aixo<—>allo 

var. /este/<—>/eixe/<—>/aquell/; aco<—>aixo<— 

/aqueix/ 

Jo seia entre en Pau i VEnric. 

Viuen davant de casa meva. 

Mira qui hi ha darrere teu. 

aqui<—>alla 

; aci<—>aquf<—>alla 

alii 

entre 

davant(de) 

darrere (de) 

var. rere (de) 

(mes) endavant 

(mes) endarrere 

var. enrere 

al costat (de) 

(a) sota (de) 

van davall 

(a) sobre (de) 

(a/al) damunt (de) 

adalt 

abaix 

a la dreta/l'esquerra (de) 

a ma dreta/esquerra 

(a) dins/dintre (de) 

(a) fora (de) 

var. defora (de) 

al voltant (de) 

al mig (de) 

enmig de 

al fons (de) 

Colloca 't una mica mes endavant 

Posa 't una mica mes enrere. 

Qui es aquell que hi ha al costat de la Teresa? 

L'he trobat a sota de la taula. 

Deixa 7 a sobre del taulell. 

Que portes damunt de les espatlles? 

Us espero a dalt. 

Em sembla que el trobaras a baix. 

Vigila, que el tens a la teva dreta! 

Alfons, a ma esquerra. 

Espera 'm dins del cotxe. 

Sortim a fora del despatx. 

Poseu les cadires al voltant de la taula. 

Sempre seu al mig. 

No es veu res, enmig de tanta gent. 

Es alfons del corredor. 

al capdamunt/capdavall (de) Continueu tot recte, fins al capdamunt del carrer. 

als afores (de) Viuen als afores de la ciutat. 

ordinals (/primer/, /segon/...) En Carles es el primer de lafila. 

/ultim/ Qui es Vultima ? 

var. /darrer/ 
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(a la) cua 

van coa 

al final (de) 

al comencament (de) 

al principi (de) 

a l'entrada (de) 

a la sortida (de) 

despres (de) 

3.3 Distancia (vegeu IV.A. 6.3) 

Posa 't a la cua. 

Que hi ha al final d'aquest corredor? 

El trobaras al comenqament de Vavinguda. 

Vesfins al principi de Vautopista. 

Espera 'm a l'entrada del cine. 

Ens trobarem a la sortida. 

Pan despres del semdfor. 

oposicio /aquest/<—>/aquell/; aixo<—>allo 

van /este/<—>/eixe/<—>/aquell/; ac.o<—>aixo<— 

/aqueix/ 

aqui<—>alla 

o; acf<—>aquf<—>alla 

alii" 

(a) prop (de) 

a la vora (de) 

van devora 

lluny (de) 

van enfora 

(mes) enlla (de) 

(des) de... (fins) a... 

L'estacio es molt a prop de casa. 

S'esta a la vora de casa meva. 

Es gaire lluny d'aqui? 

Uns quants carrres mes enlla. 

Quant hi ha d'aqui a Madrid? 

HAVER-hi (+unitats de longitud o de temps) Hi ha tins sis-cents quilometres. 

Hi ha dues hores de carretera. 

distancia Quina distancia hi ha d'aqui a alia ? 

3.4 Direccio i sentit del moviment (vegeu II. 1.1.7 i 1.2.7 i IV.A. 5.3 i 6.4) 
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verbs que indiquen sentitd'un moviment (vegeu IV. A 7.1.2.3): anar(-se'n), tornar, venir, 

(a)pujar, (a)baixar, enfilar-se, caure, aixecar(-se), al?ar(-se), estirar(-se), entrar, sortir, arribar, 

continuar, seguir, girar, tombar, empenyer, obrir, tancar, empaitar, fugir. 

3.5 Dimensions (vegeu IV.A. 1.4.7) 

3.5.1 Mides 

quant 

/mida/ 

/talla/ 

/numero/ 

(fer... de) 

No se quant fa aixo (de llarg, d'ample, d'alt...) 

De quina mida el vols? 

Quines talks tenen ? 

Quin numero calces? 

alt Apunta: dos i mig d'alt. 

alc,ada Quantfa d'alcada? 

ample Fa dos metres dyample per un de llarg. 

amplada Fa dos metres dfamplada per un de llargaria. 

llargaria 

llarg Fa tres metres de llarg. 

fondaria La piscina fa tres metres defondaria. 

fondo La piscina fa tres metres defondo. 

3.5.2 Longitud, alc,ada, amplada i profunditat 

/metre/ (m) 

/centimetre/ (cm) 

/millimetre/ (mm) 

/quilometre/ (km) 

/pam/ 

/llarg/ 

/curt/ 

/alt/ 

/baix/ 

/ample/ 

/estret/ 

/fondo/ 

/profund/ 

3.5.3 Superffcie 

/metre quadrat/ (m2) 

/centimetre quadrat/ (cm2) 

/miHimetre quadrat/ (mm2) 

/hectarea/ (ha) 

superffcie 

/gran/ 

/petit/ 

/espaios/ 
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3.5.4 Volum 

/metre cubic/ (m3) 

/centimetre cubic/ (cm3) 

/millimetre cubic/ (mm3) 

/gros/ 

/petit/ 

var. xicotet 

/gruixut/ 

var. gruixat 

/prim/ 

3.5.5 Capacitat 

/litre/ 

/gran/ 

/petit/ 

/pie/ 

/buit/ 

3.5.6 Pes 

/pes/ Quin pes fa aquest ? 

pesar Ara nomespeso cinquanta quilos. 

/quilo/ (kg) 

/gram/ (g) 

/tona/ 

/pesant/ 

/pesat/ 

/lleuger/ 

/gras/ 

/prim/ 

4. Nodons temporals 

4.1 Situacio en el temps i periodes temporals (vegeu II. 1.1.8 i 1.2.8 i IV.A. 5.1) 

quan Quart arribaras? 

/hora/ Quinahora es? 

indicacions horaries Son les dues i cine. 

/quart/ Es un quart de tres. 

/minut/ Fallen cine minuts per a les vuit. 

/dia/ Quin dia es avui? 

/mati/ Al mati nofumo mai. 

var. demati 

/migdia/ A quina hora plegues al migdia ? 
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/tarda/ 

van vesprada 

horabaixa 

capvespre 

/vespre/ 

/nit/ 

dies de la setmana 

/setmana/ 

/mes/ 

mesos de I 'any 

estacions de I 'any 

/any/ 

/data/ 

/segle/ 

/trimestre/ 

/quadrimestre/ 

/semestre/ 

/curs/ 

vacances 

nadal 

setmana santa 

temps 

estona 

havent dinat 

sopat 

Ens veurem aquesta tarda. 

No surt mai al vespre. 

Quedem per a aquesta nit. 

Avui es dilluns. 

He trigat dues setmanes a acabar-ho. 

Quants mesos t'hi has quedat? 

M'hi he estat tot el mes dejuliol i mig agost. 

M'hi estare tot Vestiu. 

—Quin any vas neixer? —El 1980. 

—Data de naixement? —30 de maig de 1980. 

Avui, 15 de mar^ de 1998. 

Es tracta dfun delsfets mes importants del segle XX. 

Aquest trimestre no he estudiat gens. 

Em matriculare el segon quadrimestre. 

El segon semestre comenqa a finals defebrer. 

Vaig acabar la carrera el curs 1990-91. 

Em quedare a la Cerdanya totes les vacances. 

Quefaras per Nadal? 

On anireu per Setmana Santa ? 

—Thipenses quedar gaire temps, aqui? 

—Encara m'hi quedare una estona. 

Sortirem havent dinat. 

4.2 Sequencia temporal (vegeu IV.A. 5.19) 

abans(de) 

aleshores / llavors 

en aquell moment 

al principi / comenc.ament 

primer 

despres (de) 

PERIODE TEMPORAL 

Abans d'entrar, deixeu sortir. 

Ella m'ho va explicar: aleshores ho vaig entendre tot. 

Al principi em va costar molt adaptar-me a lafeina... 

Primer, acabeu de sopar. 

Despres de sopar, ja sortireu. 

despres 

mes tard 

d'aqui a + PERIODE TEMPORAL 

van d'acia 

al cap de + PERIODE TEMPORAL 

des de + PERIODE TEMPORAL 

fins a + PERIODE TEMPORAL 

Es van coneixer el juliol idos mesos mes tard 

ja es casaven. 

La segonapart comenqa d'aqui a deu minuts. 

Warn arribar a les deu i ens en vam anar al 

cap de dues hores. 

Vam estar treballant des de les vuit del mati 

fins a les deu del vespre. 

de seguida 

immediatament 

De seguida vam veure que alld no funcionaria. 

Li vam demanar les copies i immediatament ens les 

va dur. 
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al final Primer no ens volia atendre, perd al final ens va donar 

finalment la rao. 

4.3 Present (vegeu IV.A. 5.1.1 i 7.3.4.1) 

ara 

avui 

matf/tarda... 

any 

/aquest/ mes 

setmana 

PRESENT Quin temps fa ? —Plou. 

ESTAR + GERUNDI S'esta dutxant. 

4.4 Passat (vegeu IV.A. 5.1.2, 7.3.4.2, 7.3.4.3,7.3.5.1, 7.3.5.2, 7.3.5.3 i 7.3.5.4) 

abans Abans la gent no sortia tant. 

ahir Ens vam veure ahir. 

abans-d'ahir 

van despus-ahir 

dilluns/dimarts/... 

la setmana 

el mes 

l'any 

laprimavera/... 

el curs 

Us ho vam enviar dijous passat. 

La setmana passada vamferfesta. 

/passat/ Vaig plegar el mes passat. 

L'any passat encara sortien junts. 

FER + PERIODE TEMPORAL Jafa temps que no en se res, d'ell. 

" n Demdfara quatre anys que ens vam coneixer. 

FORMES VERBALS EN Hem dinat a les dues. 

PASSAT D'INDICATIU Vam comencar mes tard que vosaltres. 

Quan he arribat, ellsja havien sortit. 

Quan era mes jove feia mes esport. 

4.5 Futur 

4.5.1 Referencies temporals de futur (vegeu IV.A. 5.1.3, 5.1.6, 7.3.4.4 i 7.3.5.5) 

despres Ja t 'ho explicare despres. 

mes tard En parlarem mes tard. 

mes endavant Mes endavant sera massa tard. 

dema 

dema passat 

var. despiis-dema 

passat dema 
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dilluns/dimarts/. 

la setmana 

el mes 

1'any 

la primavera/... 

el curs 

Us ho enviare dijous que ve. 

La setmana vinent fern festa. 

que ve Plegarem el mes vinent. 

vinent L'any que ve comencara la carrera. 

d' aquf a + PERIODE TEMPORAL El tren surt d'aqui a deu minuts. 

4.5.2 Accio futura en relacio amb el present (vegeu IV.A. 7.3.4.1 i 7.3.4.4) 

FUTUR SIMPLE Avui anirem al pare. 

PRESENT (+ REFERENCIA TEMPORAL DE FUTUR) Dema venim a sopar. 

4.5.3 Accio futura en relacio amb el passat (vegeu IV.A. 7.3.8) 

CONDICIONAL SIMPLE Al final vam decidir que aniriem al pare. 

CONDICIONAL COMPOST En Pere volia saber si a les tres hauriem plegat. 

4.6 Anterioritat (vegeu IV.A. 5.1.5, 7.3.5.3, 7.3.5.5, 7.3.7.1 i 7.3.7.2) 

abans (de) Acaba aixd abans de plegar. 

(que) Se n 'han anat abans que tu. 

Ells sempre pleguen abans. 

PLUSQUAMPERFET Quan vaig obrir la porta ja se n 'havien anat. 

FUTUR COMPOST A les duesja haurem dinat. 

quan + 
PASSAT PERFET SUBJ 

PLUSQUAMPERFET SUBJ 

Quan hagis acabat avisa 'm. 

Encara que m 'ho haguessis jurat, no m 'ho 

hauria cregut. 

4.7 Posterioritat (vegeu IV.A. 5.1.6, 7.3.4.4, 7.3.6.1, 7.3.4.3, 7.3.5.1, 7.3.5.2 i 7.3.5.3) 

despres (de) Passare despres d 'acabar la feina. 

(que) Se n 'ha convenqut despres que ella li ho ha explicat. 

Ells sempre dinen despres. 

mes tard (que) Ells sempre dinen mes tard que nosaltres. 

mes endavant Mes endavant es vanfer amics. 

l'endema Uendemaja no es recordava de res del que havia 

passat. 

havent dinat Et tntcare havent dinat. 

sopat 

FUTUR + quan + P. PERFET SUBJ Jo ho fare quan ho hagis fet tu. 
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P. PERFETl + quan + PLUSQIND Ens en vam anar quan ja s'haviafetfosc. 

P. INDEF | Hi hem arribat quan ja havien tancat. 

4.8 Simultaneitat (vegeu IV.A. 5.1.7, 7.3.2, 7.3.4.1, 7.3.4.2, 7.3.4.3, 7.3.5.1, 7.3.5.2 i 

7.3.9) 

al mateix temps 

(R) alhora 

mentre 

durant 

mentrestant 

PRES IND + 

P. INDEF 

P. PERFET + 

P. IMPERF 

quan 

mentre 

quan 

mentre 

Tots hem acabat al mateix temps. 

(R) Van aplaudir tots alhora. 

Mentrejo vigilo els nens, tu acaba defer el sopar. 

El public va xiular durant gairebe tot el partit. 

Jo ja fare el dinar. Mentrestant, tu vesparant la taula. 

+ PRES IND La Lola semprefuma quan parla per telefon. 

La Lola semprefuma mentre parla per telefon. 

Ha caigut quan pujava les escales. 

+ IMPERF IND Vaig arribar quan tocaven les set. 

Sempre escoltava la radio mentre treballava. 

IMPERATIU + quan 

mentre 

(tot +) GERUNDI 

+ PRES Estira quan jo t'ho digui. 

Calleu mentre els nens dormen. 

Es vafer maljugant afutbol. 

Me n 'he recordat tot venint cap aqui. 

4.9 Imminencia (vegeu IV.A. 5.1.4, 7.2.11, 7.3.1, 7.3.4.1 i 7.3.4.4) 

aviat 

var. prompte 

prest 

ara mateix 

de seguida 

var. totd'una 

(R) tot seguit 

immediatament 

Aviat comenqarem. 

Vine ara mateix. 

+ PRESENT Sortimde seguida. 

FUTUR 

(R) Tot seguit els oferirem I 'informatiu del migdia. 

Els avisarem immediatament 

ESTAR a punt de + INFINITIU El partit estd a punt de comencar. 

ANAR a + INF Ara mateix anava a trucar-te. 
imp 

4.10 Comen^ament (vegeu IV.A. 5.1.9 i 7.2.6) 

desde 

(des) de 

a parti r de 

comencament 

principi 

Plou des del mati. 

Obertde9al. 

Matricula oberta a partir de VI de setembre. 

Tindreu els llibres al comenqament del curs. 

M'he perdut el principi de la pellicula. 
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COMENQAR a + INFDSflTIU Afanyeu-vos, que comenga a ploure. 

POS AR-SE a + INFINITIU Quan I 'he vist, m he posat a riure. 

4.11 Duracio i permanencia (vegeu IV.A. 5.1.8) 

durant 

(des) de... (fins) a... 

encara 

mentre 

sempre 

DURAR 

QUEDAR 

FALTAR 

ESTAR(-SE) 

TARDAR 

van TORBAR-SE 

HAVER-HI 

IMPERFET 

Hem viscut aqui durant deu anys. 

The estat esperant des de les vuitfins a les nou. 

Encara treballes de cambrer? 

Espera 'm mentre aparco el cotxe. 

Sempre he viscut en aquest barri. 

La conferencia ha durat dues hores. 

Quant quedaperque s'acabi? 

Espera't una mica: nomesfalten cineminuts per aca-

bar. 

M'he estat mitja hora aturat a Vautopista. 

Quant tardarem a arribar-hi? 

D 'aqui a Madrid deu haver-hi unes cine hores. 

A aquella hora tothom dormia. 

4.12 Finalitzacio i cessament (vegeu IV.A. 5.1.9) 

fins (a) 

(fins) a 

(al) final 

finalment 

(R)perfi 

acabament 

(R)fi 

prou 

ACABAR(-SE) 

PLEGAR 

Treballofins a les vuit. 

Obertde9al. 

Al final de la representacio, tothom va aplaudir. 

Finalment han arribat a un acord. 

Perfi s 'ha solucionat el problema. 

Haurem d'esperar a Vacabament de les obres. 

A lafi delpartit, els oferirem la repeticio de les millors 

jugades. 

Estira una mica mes..., una mica mes... Prou! 

Aquest mes s'acabaran les obres. 

A quina horaplegueu? 

4.13 Acompliment recent (vegeu IV.A.7.2.10) 

ACABAR de + INFINITIU 

poc 

poca estona 

un moment FER + 

uns segons / minuts 

no FER + 

gaire 

ni+Q+ 

Acaba de sortir. 

L'he vist fa molt poc. 

Fa poca estona parlavem de tu. 

Fa un moment han demanat per tu. 

Ens hem vist no fa gaire. 

/segon/ No fa ni cine minuts que encara era aqui. 

/minut/ 
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4.14 Puntualitat / antelacio / dilacio/ retard 

en punt 

/puntual/ 

puntualment 

d'hora 

var. prompte 

aviat 

tard 

retard 

TARDAR 

TRIGAR 

var. TORBAR-SE 

Comenga a les sis en punt. 

Han arribat puntuals 

Van acabarpuntualment, a Vhora prevista. 

Has arribat massa d'hora. 

Avui he sortit molt aviat de casa. 

Es massa tard per anar al cine. 

El tren porta mitja hora de retard. 

Per que sempre tardes tant? 

No trigueu! 

4.15 Frequencia (vegeu IV.A. 5.1.8 i 7.2.12) 

sovint 

var. a tota hora 

sempre 

(no) mai 

a / de vegades 

var. a voltes 

de tant en tant 

Abans anavem al cine mes sovint. 

Sempre dineu tan tard? 

No bee mai alcohol. 

A vegades em fa malVesquena. 

Nomes fumo un cigar ret de tant en tant. 

cada + PERIODE DE TEMPS Cada dissabte anem al mercat. 

/el/ 

cada 

per 

Algunes vegades anem al cine 

+ PERIODE DE TEMPS ) i unes altres al teatre. 

Hauria de menjarfruita dos cops 

eldia. 

Q + /vegada/ (+ 

var. /cop/ 

/volta/ 

(R)/diari/ 

(R) diariament 

(R) setmanal(ment) 

(R) mensual(ment) 

(R) anual(ment) 

(R) trimestral(ment) 

(R) freqiient(ment) 

(R) regular(ment) 

(R) periodicament 

(R) rarament 

SOLER + INFINITIU Quan eremjoves soliem anar a ballar cada diumenge. 

ACOSTUMAR a + INFINITIU Els diumenges acostumo a llevar-me tard. 

4.16 Repeticio (vegeu IV.A. 7.2.7) 

una altra vegada S 'ha espatllat una altra vegada. 
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var. un altre cop 

una altra volta 

de nou Li escric de nou en resposta a la seva carta. 

TORNAR a + INHNITIU Torna afer-ho. 

REPETIR Repetiu el que us he dit. 

4.17 Unicitat 

(nomes) una vegada (i prou) Nomes ens hem vist una vegada. 
var. un cop 

una volta 

mai mes No ho fare mai mes. 

4.18 Continuitat (vegeu tambe II. 4.11 i IVA. 7.2.9) 

CONTINUAR 

SEGUIR 

ESTAR(-se) 

ANAR 

no PARAR de 

sense parar 

GERUNDI Continua plovent. 

ADJ. Segueix enfadat amb mi. 

+ GERUNDI S'esta dutxant. 

Vafent com sempre. 

+ INFINITIU No vam parar de xerrar durant tot el dinar. 

Hem treballat tota la tarda sense parar. 

4.19 Canvi i transido (vegeu IV.A.7.1.5.1.e) 

abans... ara... Abans sortiem cada dissabte i ara no sortim mai. 

CANVIAR En Jordi ha canviat molt ultimament. 

FER-SE 

TORNAR-SE 

var. TORNAR 

QUEDAR(-SE) 

S'hafet mes lleig. 

+ ADJ. Ens fern grans...! 

Cada dia es torna mes sord. 

Han quedat arruinats. 

CREIXER Com han crescut aquestes criatures! 

(R) ENVELLIR-SE (R) S'ha envellU molt, la teva cosina. 
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5. Nocions espaciotemporals 

5.1 Moviment (vegeu tambe II. 3.4 i IV.A.7.1.2.3) 

moviment 

/mogut/ 

quietud 

/quiet/ 

ANAR(-SE'N) 

van PARTIR 

VENIR 

van VINDRE 

MOURE('S) 

CORRER 

MARXAR 

CAMINAR 

VIATJAR 

VOLTAR 

PASSAR 

TRAVESSAR 

AVANgAR 

SALTAR 

PUJAR 

BAIXAR 

CAURE 

ARRIBAR 

PARAR(-SE) 

ATURAR(-SE) 

SEURE 

ASSEURE'S 

TORNAR 

5.2Velocitat 

velocitat 

rapidesa 

lentitud 

/rapid/ 

de pressa 

van aviat 

/lent/ 

a poc a poc 

quilometres per hora (km/h) Anavem a mes de 150 (km) (per hora). 

CORRER Aquest cotxe corre massa. 
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6. Nodons qualitatives (vegeu iv.a. 4 i 6.8) 

6.1 Qualitats fisiques (vegeu IV.A. 4.1.7.6) 

6.1.1 Forma 

(en) forma de... Teforma d'estrella. 

/rodo/ 

van /redo/ 

/quadrat/ 

/allargat/ 

/pla/ 

/arrugat/ 

/His/ 

/arrissat/ 

/punxegut/ 

6.1.2 Dimensio (vegeu II. 3.5) 

6.1.3 Aspecte 

/maco/ 

van /guapo/ 

/bonic/ 

/atractiu/ 

/lleig/ 

/sa/ 

(TENIR)I bon 

I mal 
(FER) bona 

mala 

6.1.4 Color 

(de) color 

/blanc/ 

/negre/ 

/gris/ 

/vermeil/ 

van /roig/ 

/lila/ 

/morat/ 

/blau/ eel 

man 

/verd/ 

/groc/ 

/taronja/ 

aspecte 

cara 

205 



van /carabassa/ 

/marro/ 

/rosa/ 

/clar/ 

/fosc/ 

/ros/ 

/moreno/ 

/pallid/ 

/pintat/ 

/tenyit/ 

6.1.5 Gust 

(TENIR) gust (de) 

(TENIR) 

/bo/ 

/dolent/ 

bon I gust 

mal I 

Quingustte? 

Te gust de llimona. 

Te molt mal gust. 

Es molt bona, aquesta sopa. 

/roiV 

/dole./ 

/salat/ 

/amarg(ant)/ 

/acid/ 

/picant/ 

/fort/ 

/fluix/ 

(R)/fat/ 

(R)/gustos/ 

(R)/insipid/ 

TASTAR 

6.1.6 Tactei textura 

/dur/ 

/tou/ 

van /bla/, /blanet/ 

/His/ 

/arrugat/ 

/aspre/ 

/suau/ 

/fi/ 

(R) /enganxos/ 

(R)/rigid/ 

Aquest cafe es mas sa fort. 

Tasta aixd, ja veuras que bo que es. 
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6.1.7 Temperatura 

/calent/ 

/fred/ 

/fresc/ 

/gelat/ 

/tebi/ 

/sec/ 

/humit/ 

CREMAR 

temperatura 

crema. 

A quina temperatura devem estar? 

NUM. + /grau/ (sota zero) Devem estar almenys a trenta graus. 
calor 

fred 

humitat 

(R) xafogor 

van basca 

(R) fresca 

(FER) 

bo 

bon 

mal 

temps 

van oratge 

6.1.8 Visibilitat 

/clar/ 

(R)/lIuminos/ 

/fosc/ 

/transparent/ 

/brillant/ 

/borros/ 

(R)/visible/ 

(R)/invisible/ 

Hum 

(R) lluminositat 

claror 

foscor 

VEURE 

VEURE-(S')HI 

6.1.9Audibilitat 

silenci 

/so/ 

(R)Quina xafogor! 

(R) Fa una fresca molt agradable. 

Avui sembla que fa bo. 

A nosaltres tambe ens vafer bon temps. 

Quin mal temps! 

(R) Pis centric i molt Uuminos. 

Quanta Hum que hi ha avui! 

Encen el Hum, que no veig res. 

Sense ulleres, no hi veig gaire be. 

Que no tfhi veus o que? 

Treballen en silenci. 

Que es aquest so que se sent? 
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/soroll/ 

van /fressa/ 

/crit/ 

(R)/cridoria 

(R)/xiulet/ 

(R)/xiscle/ 

SENTIR-SE 

SENTIR(-HI) 

SENTIR 

APUJAR I la veu 

ABAIXAR I el volum 
fort 

PARLAR fluix 

va/rXERRAR clar 

RALLAR 

en veu alta 

baixa 

CRIDAR 

CALLAR 

6.1.10 Olor 

/olor/ (de) 

/pudor/ (de) 

/perfum/ 

/perfumat/ 

(R) /aroma/ 

(R)/flairc/ 

FER olor 

SENTIR pudor 

OLORAR 

(R)ENSUMAR 

6.1.11 Edat i antiguitat 

/nou/ 

/veil/ 

/jove/ 

/gran/ 

/modern/ 

/actual/ 

/antic/ 

edat 

alt 

baix 

(de) 

Aquesta radio no se sent gaire be. 

No hi sent gaire: es una mica sord. 

Escolta be... No sents un soroll? 

No et sento. Apuja una mica la veu. 

Abaixa (el volum de) la radio, que parlo per telefon. 

Parleu una mica mes fort, que no us sento. 

Si no paries mes clar, no t'entenc. 

Sisplau, a classe no parleu en veu alta. 

De cop, tothom va callar i es vafer un silenci total. 

Quina olor mes bonal 

Es una pudor moltforta. 

Quins perfums que se senten. 

Vas molt perfumada, avui. 

Fa olor de taronja. 

Sento pudor de gas. 

Olora aquest perfum. 

Serveix tant per a gentjove com per a gent gran. 

No m 'agrada gaire, la musica actual. 
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Q + 

/any/ 

/mes/ 

/setmana/ 

/dia/ 

/segle/ 

Te mes de quaranta anys. 

En Pau demdfara dos mesos. 

Aquest edifici tegairebe dos segles. 

6.1.12 Genere i sexe 

FLEXI6DE GENERE (vegeu IV.A. 1.2,2.1,2.6,2.8.2,3.1.1.1,3.1.2.1,3.1.3.1, 
3.5.1 i 4.2) 

6.1.13 Condicio fisica (vegeu tambe III. 8.4) 

FERIR(-SE) 

ESPATLLAR(-SE) La nevera s'ha espatllat. 

var. ESPENYAR(-SE) 

ARREGLAR(-SE) Ja I'hem arreglat. 
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6.1.14 Accessibilitat i disponibilitat 

/lliure/ Taxi Mure. 

/ocupat/ Aquest seient esta ocupat 

/obert/ La porta esta oberta. 

/tancat/ 

OBRIR A quina hora obren el taller? 

TANCAR 

6.1.15 Netedat / bruticia 

/net/ 

/brut/ 

RENTAR Heu rentat la roba ? 

NETEJAR 

EMBRUTAR 

6.1.16 Composicio material 

material De quin material es aixd? 

(de) metall Es de metall. 

(de) ferro 

(d') acer 

(d')or 

(de) plata 

(de) pedra 

(R) (de) marbre 

(de) vidre 

(de) fusta 

(de) goma 

(de) plastic 

(de) roba 

(de) liana 

(de) coto 

(de)seda 

(de) pell Jaqueta de pell. 

(R) (de) cuir 

var. cuiro 

(de) paper 

(de) cartro 

var. carto 

/metal lie/ 

(R) /sintetic/ 
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6.2 Qualitats avaluatives 

6.2.1 Apreciacions globals 

/bo/ 

/bon/ + NOM 

/dolent/ 

var. /roiV 

/mal/ + NOM 

/regular/ 

/millor/ 

/pitjor/ 

/perfecte/ 

/imperfecte/ 

/excel-lent/ 

/interessant/ 

/avorrit/ 

/divertit/ 

be 

ben + PARTICIPI 

malament 

mal + PARTICIPI 

6.2.2 Autenticitat / falsedat 

Es molt bona metgessa. 

No sembla tan mala persona. 

Araesta millor. 

Es el pitjor de tots. 

Esta molt ben acabat. 

Aixd esta malfet. 

/bo/ 

/autentic/ 

/cert/ 

var. /ver/ 

/fals/ 

de veritat 

var. de veres 

de debo 

(de) mentida 

6.2.3 Valor i preu 

/car/ 

/barat/ 

var. /donat/ 

/economic/ 

/gratuit/ 

gratis 

preu 

a bon preu 

de franc 

(R) ganga 

Aquesta moneda, es bona o falsa? 

Es un Picasso autentic. 

Aquesta histdria es certa. 

Espellde veritat, aixd? 

Era una baralla de mentida. 

Quin preu te aquest rellotge ? 

Uhe comprat a bon preu. 
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VALER 

COSTAR 

SER 

6.2.4 Acceptabilitat 

(esta) be 

d'acord 

entesos 

(R) /suportable/ 

(R) /insuportable/ 

(R) /acceptable/ 

(R) /inacceptable/ 

ACCEPTAR 

6.2.5 Adequacio 

ESTAR be 

ANAR malament 

QUEDAR 

(R)ESCAURE 

(R)LLIGAR 

(R) /adequat/ 

(R) /inadequat/ 

6.2.6 Correccio 

be 

malament 

regular 

millor 

/perfecte/ 

/excel -lent/ 

pitjor 

/correcte/ 

/incorrecte/ 

/equivocat/ 

(R) /erroni/ 

6.2.7 Preferencia 

ESTIMAR-SE mes 

SER millor 

PREFERIR 

AGRADAR mes 

no AGRADAR tant 

VALER mes 

Quant val? 

M'ha costat nomes cinc-centes pessetes. 

—Quant es tot aixd? —Son cine mil set-centes. 

Esta be: accepto les teves condicions. 

(R) Se sent un soroll insuportable. 

El groc no Vesta be. 

Amb aquestpeix no hi va gaire be, el vi negre. 

Aquesta corbata t'hi queda malament. 

(R) Aquestpaper no t'escau gens. 

(R) Aquest dos colors no lliguen. 

Aquesta suma esta equivocada. 

M'estimo mes quedar-me a casa. 

Seria millor anar-hi a peu. 

Prefereixo el vi a la cervesa. 

A mi m'agraden mes les peHicules cdmiques. 

Aquests veins no m agraden tant. 

Val mes que comprem peix. 
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6.2.8 Exit/fracas 

/exit/ 

/victoria/ 

/fracas/ 

/derrota/ 

SOLUCIONAR 

SORTIR-SE'N 

FALLAR 

APROVAR 

SUSPENDRE 

PASSAR 

(R)ACONSEGUIR 

(R)FRACASSAR 

GUANYAR 

PERDRE 

6.2.9 Utilitat 

/foil/ 

/inutil/ 

(FER) SERVIR (per a) 

ANAR be 

malament 

6.2.10 Capacitacio 

/capac./ 

/incapac/ 

(no) /apte/ 

SER /bo/ 

/dolent/ 

SERVIR (per a) 

SABER + INF 

PODER + INF 

6.2.11 Importancia 

/important/ 

importancia 

SER igual 

(no) FER cas de 

(no) VALER la pena 

(per a) 

M'ha costat, perd al final me n'he sortit. 

Em sap greu, perd hem fallot. 

He passat la primera prova. 

Hem guanyatper tres a un. 

Aquesta eina serveixper (a) polir lafusta. 

L'aspirina va be per a lafebre. 

Es molt bo per a aquesta feina. 

Jo soc molt dolent per als escacs. 

No serveixo per a aquestes coses. 

No sap nedar. 

Pot fer perfectament aquesta feina. 

Si se t'ha trencat, es igual: ja en comprare un altre. 

No en fads cas, del que et diguin. 

Val la pena que t'hi esforcis. 
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6.2.12 Normalitat 

/normal/ 

/estrany/ 

(R) /corrent/ 

(R) /ordinari/ 

/extraordinari/ 

(R) /anormal/ 

(R) normalitat 

normalment 

6.2.13 Facilitat / dificultat 

/facil/ 

/dificil/ 

/senzill/ 

/complicat/ 

(R) /embolicat/ 

facilment 

dificilment 

(R) facilitat 

(R) dificultat 

COMPLICAR 

(R)FACILITAR 

(R)DIFICULTAR 

(R)EMBOLICAR 

7. Nocions quantitatives 

7.1 Quantitat definida (vegeu IV.A. 3.5) 

NUMERALS CARDINALS I PARTITIUS (Vegeu IV.A. 3.5.4.1 i 3.5.4.3) 

/tots/ + NOMBRE Tots dos. 

Totes tres. 

la meitat (de) 

un parell (de) 

una dotzena (de) 
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MESURES (vegeu II. 3.5.2, 3.5.3, 3.5.4, 3.5.5, 3.5.6) 

peca (de) Posa-me 'n dues peces. 

tall (de) Faci-me 'n tres tails. 

tros (de) Parteix-lo en qiiatre trossos. 

ampolla (de) Una ampolla d'oli, sisplau. 

NOMBRE + van botella 

paquet (de) Doni'm un paquet d'arrds. 

llauna (de) 

barra (de) 

7.2 Quantitat indefinida (vegeu II. 1.1.5 i IV.A., 2.9 i 3.5.1). 

FLEXIO DE NOMBRE (vegeu IV.A. 1.3, 2.1, 2.2, 2.6,.2.8, 3.1.1.1, 3.1.2.1, 3.5.1 i 

4.3). 

/quant/ 

/tot/ 

massa 

/molt/ 

forca 

/bastant/ 

prou 

/algun/ 

una mica 

var. un poc 

un xic 

/poc/ 

(no) /gaire/ 

(no) gens (ni mica) 

(no) cap 

ningu 

(R) una colla (de) 

var. un caramull (de) 

(R) un munt (de) 

var. un estol (de) 

(R) una pi la (de) 

(R) un pilot (de) 

7.3 Gradacio 

SUPERLATIUS: sufix /-issim/ (vegeu IV.A. 4.4.1). 

COMPARATIUS (vegeu I. 2.3 i IV.A. 3.5.2). 

mes Aqui n 'hi ha mes. 

menys 

var. manco 
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(no) tan 

(no) /tant/ 

gairebe 

almenys 

(R) com a molt 

(R) com a maxim 

(R) com a minim 

(R) quasi 

No es tan pie. 

No me *n posis tants. 

—Hi ereu tots? -Gairebe. 

Per aprovar necessites almenys cine punts. 

8. Nodons de modalitat (vegeu I. 4) 

8.1 Asseveracio 

ORACIONS DECLARATIVES (vegeu IVB. 2.1) 

Plou. 

Dema sera diumenge. 

Ha trucat el teu germa. 

/et/ die que + O 

/t7 asseguro que + O 

de veritat que + O 

var. de debo 

de veres 

Et die que plou. 

Li asseguro que es veritat. 

De veritat que dema sera diumenge. 

De debo que ha trucat el teu germa. 

8.2 Referenda 

DIR 

ASSEGURAR 

EXPLICAR 

3a /impersonal 

que + O 

es veu que + O 

pel que sembla + O 

sembla que + O 

var. pareix 

Diuen que plou. 

Han dit que no vindrien. 

En Carles m 'ha assegurat que no ho sabia. 

M'han explicat que tenies unproblema. 

Es veu que han renyit. 

Pel que sembla, han renyit. 

Sembla que han renyit. 

8.3 Coneixement / desconeixement 

SABER 

CONEIXER 

8.4 Reflexio 

PENSAR 

(R)RUMIAR 

Se que estas enfadat. 

No sabem com es va acabar la pellicula. 

Coneixes el final de la histdria? 

En que penses ? 

(R) Estava rumiant comfer-ho. 

216 



8.5 Evocacio 

PENSAR en 

RECORDAR(-SE de) 

8.6 Certesa / falsedat 

(no) SER cert (que + O) 

(no) SER veritat (que + O) 

var. ver 

SER fals (que + O) 

SER mentida (que + O) 

8.7 Conviccio / escepticisme 

(no) CREURE que + O 

(no) ESTAR segur de + O 

ESTRANYAR-SE que + O 

Araque hipenso... 

Recordo perfectament el que em vas din 

No me 'n recordava. 

Es cert que no tothom te les mateixes oportunitats. 

Es veritat. 

Aixd que dius no es veritat. 

Esfals que en aquest barri hifaltin zones verdes. 

El que dius es mentida. 

Crec que diu la veritat. 

No crec que digui la veritat 

Estava segur que guanyariem. 

M'estranya que ho hagifet ell. 

8.8 Conjecture (vegeu IV.A. 7.2.4) 

DEURE + INF 

SUPOS AR que + O 

IMAGINAR que + O 

SOSPITAR que + O 

potser + O 

podria ser que + O 

Deuen ser estrangers. 

Suposo que sabra com anar-hi. 

M'imaginava que sabria el meu nom. 

Sospito que s'ha equivocal 

Potser son estrangers. 

Podria ser que tingues rao. 

no ESTRANYAR-SE que +O No mfestranyaria gens que ho haguessinfet ells. 

8.9 Esperanc,a 

ESPERAR que + O 

tant de bo (que +) O 

8.10 Dubte (vegeu IV.A. 5.13) 

no SABER + O 

no ESTAR SEGUR de + O 

VOLER dir (+0)? 
pres 2a 

(R)DUBTAR 

qui sap si... 

ves a saber si... 

Espero que arribi aviat. 

Tantde bo demafaci bon dia. 

No se si anar-hi o no. 

No n festic gaire segur. 

Vols dir que es en Jaume, aquell? 

(RJ Dubto entre anar-hi o quedar-me a casa. 

Qui sap si es veritat, tot el que ens diu... 

Ves a saber si no ens engaya... 

8.11 Obligacio (vegeu IV.A. 7.2.1) 

HAVER de + INF Heu defer-ho ara mateix. 
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8.12 Necessitat (vegeu IV.A. 7.2.2) 

CALDRE + INF Caldrafer-ho ara mateix. 

CALDRE que + 0 No cal que hi anem tots. 

(no) NECESSITAR que + O Necessito que m 'ajudis. 

SERnecessari que + O Era necessari que ho expliquessis a tothom? 

(no) FER falta Nofafalta que us quedeu. 

8.13 Possibilitat / impossibilitat (vegeu IV.A. 4.4.7 i 7.2.3) 

(no) PODER + INF Dema no puc venir. 

(no) SER possible (que + O) Es possible que dema vingui mes d'hora. 

SER impossible (que + O) Aixd es impossible. 

8.14 Probabilitat / improbabilitat (vegeu II. 8.8 i IV.A. 7.2.4) 

potser (si / no) —Vindrds ? —Potser si. 

podria ser Podria ser veritat. 

(no) SER probable (que + O) Es probable que no vingui 

DEURE + INF Deu tenirprou diners. 

8.15 Voluntat 

VOLER + INF No vull parlar-ne mes 

VOLER que + O Voldriem que ens ho expliquessin vostes mateixos. 

8.16 Intencio 

VERB D'ACCIO EN FUTUR Sortirem dema al vespre. 

PENS AR + INF Pensem sortir dema al vespre. 

TENIR la intencio de + INF Tine la intencio de deixar defumar. 

ESTAR decidit a + INF Estic decidit a deixar defumar. 

9. Nocions de relado dins de 1'enunciat 

9.1 Relacions de predicacio verbal (vegeu IV.A. 6.21) 

9.1.1 Agent 

AGENT COM A SUB JECTE En Joan ja se n 'ha anat. 

AGENT IMPERSONAL Aqui s 'hi menja molt be. 

(A la biblioteca) tanquen a les vuit. 

Plou. 
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AGENT PSICOLOGIC COM 

AOBJECTEDIRECTE 

OINDIRECTE M'agrada molt lafruita. 

A en Uuis, Vinteressa la pintura contemporania. 

(R) AGENT COM A COMPLEMENT 

D'UNA ORACIO PASSIVA (R) Elpropietari sera demandat pels llogaters. 

(R) Els documents ja estan signats pel director. 

9.1.2 Objecte 

OB JECTE DIRECTE No renyis els nens. 

Compra'n mes. 

OBJECTE INDIRECTE No li peguis. 

Telefona a en Pere. 

OBJECTE PREPOSICIONAL Pensa en els altres. 

OBJECTE COM A SUB JECTE PASSIU La teulada s 'ha enfonsat. 

(R) Elpropietari ha estat demandat pels llogaters. 

9.1.3 Destinatari 

DESTINATARI COM A OBJECTE INDIRECTE He deixat les claus a en Jaume. 

Ha arribat un telegramaper a tu. 

Em passes el vi? 

DESTINATARI COM A SUBJECTE En Miguel ja ha rebut la meva carta. 

9.1.4Beneficiari 

BENEFTCIARI COM A OBJECTE INDIRECTE He comprat unjerseiper a la 

Maria. 

BENEFICIARI COM A SUBJECTE En Miguel ha guanyat un premi. 

9.1.5 Instrument 

INSTRUMENT COM A CIRCUMSTANCIA He anat a Paris amb cotxe. 

He obert amb aquesta clou. 

INSTRUMENT COM A OBJECTE DIRECTE Fa servir el ganivet per netejar-se 

les ungles. 

INSTRUMENT COM A SUBJECTE Aquest boligraf no escriu. 

219 



9.1.6 Lloc(vegeuH. 1.1.7, 3.1,3.2,3.313.4) 

9.1.7 Temps (vegeu II. 1.1.8 i 4). 

9.1.8 Manera (vegeu IV.A. 5.4) 

Beu com una esponja. 

(R) Parlo com a delegat. 

aixi 

d'aquesta manera 

com 

(R) com a 

be 

malament 

de pressa 

a poc a poc 

ADVERBIS ACABATS EN -MENT (facilment, dificilment, rapidament, clarament, 

especialment, etc.) 

9.2 Relacions atributives (vegeu IV.A. 7.1.1 i 7.1.2.1 i 7.5.1) 

9.2.1 D'essencia (vegeu IV.A. 7.5.1.a) 

SN + SER + SN Uhome es un animal racional. 

9.2.2 D'identificacio (vegeu IV.A. 7.5.l.a) 

SN + SER + SN El men germa es aquell. 

La Rose res la que duu unjersei verd. 

9.2.3 De propietat (vegeu IV.A. 7.5.l.a) 

SN + SER + S Adj 

SN + V 

SN + SAdj 

Valcohol es inflamable. 

El foe crema. 

Liquid inflamable. 

9.2.4 D'estat (vegeu IV.A. 7.1.1 i 7.1.2.1) 

SN + ESTAR 

SEMBLAR 

van PAREIXER 

FER-SE 

TORNAR-SE 

QUEDAR(-SE) 

CONTINUAR 

POSAR(-SE) 

VIURE 

CREIXER 

DORMIR 

En Jaume esta borratxo. 

(Tu) sembles cansat. 

S'hafet molt veil. 

Quan ha vist la Merce s'ha tomat vermeil 

+ SAdj El dibuix no m 'ha quedat gaire maco. 

Encara continua tan antipatic, el teu gennd ? 

Els nens s fhan posat malalts. 

Ara vise molt mesfelic. 

Els meus fills creixen sans. 

Ara dorm mes tranquil. 
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SN+ TENIR + SN Aquest nen tefebre. 

9.3 Relacions de correspondencia i contrast (vegeu tambe I. 2.3) 

com Aquest es com el meu. 

/igual/ (que) Aquesta es igual que la meva. 

/el mateix/ (que) Ella ijo hem menjat el mateix. 

/semblant/ Tots dos germans son molt semblants. 

/diferent/ Doncsjo els trobo diferents. 

/l'un/... /l'altre/... Vun es calb i VaUre no. 

mes (que) Tu cobres mes que jo. 

menys (que) Vosaltres dormiu menys que nosaltres. 

(no) tan(t) (...) (com) Jo no he menjat tant com tu ni tan de pressa. 

(no) ASSEMBLAR-SE S'assemblen com dues gotes d'aigua. 

9.4 Relacions discursives 

9.4.1 Conjuncio (vegeu IV.A. 8.1.1) 

i El meu germa i tu vau estudiarjunts? 

ni (...ni...) Nifanideixafer. 

tambe Si tu hi vas, jo tambe. 

tampoc (no) Tu no el coneixes? Doncsjo tampoc. 

/tots/+ NOMBRE CARDINAL Totes dues viuen a Andorra. 

tant 

ni 

l'/un/ com 

ni 

/l'altre/ Tant Vuna com Valtra viuen a Andorra. 

Ni Vun ni Vatire no saben comfer-ho. 

9.4.2 Disjuncio (vegeu IV.A. 8.1.2) 

o Et quedes o te 'n vas ? 

o be No hi ha alternativa: et quedes o be te 'n vas. 

o, si no,... Ho he d 'acabar avui o, si no, ja no val la penafer-ho. 

9 A3 Alternanca 

tan aviat... com... Tan aviat riu com plora. 

ara..., ara... Ara plora I 'un, ara plora I 'altre. 

9.4.4 Equivalencia 

o Truca 'm o envia 'm el missatge per fax. 

o be Deixa el paquet a la bustia o be a la porteria. 

o, si no,... Deixa el paquet a la bustia o, si no, a la porteria. 

o sigui... Val unes cent mil pessetes, o sigui, mes de mil ddlars. 

es a dir... Ho sabia en Pere, es a dir, el meu germa. 
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9.4.5 Oposicio / concessio (vegeu IV.A. 8.1.3.1 i 8.2.1.7.d) 

perd Ho se tot, pero no t'ho dire. 

en canvi Ell es molt trempat i, en canvi, Valtre no ho es gens. 

tot i (que) Va sortir tot i que plovia. 

encara que Sortirem igualment, encara que plogui. 

(R) ara be T'ho fare per dema. Ara be, et sortird mes car. 

(R) aixi i tot Ja li vaig dir que es mullaria. Aixi i tot va voler sortir. 

(R) tot i aixi 

(R) amb tot 

(R) malgrat (R) Malgrat el teu consell, va sortir sense paraigua. 

(R) a pesar de 

(R) tanmateix (R) Espero que aquesta informacio els sigui suficient. 

(R) no obstant aixo Tanmateix, no dubtin a consultar-nos qualsevol dubte. 

9.4.6 Inclusio /exclusio (vegeu IV.A. 6.14 i 8.1.3.2) 

amb Hi anirem amb ells. 

sense Vindrem sense els nens. 

a mes (a mes) Hi havia els nostres convidats a mes dels seus. 

tambe En Jordi tambe s 'hi apunta. 

tampoc (no) La Rosa tampoc no hi era. 

menys Hi eren tots, menys la directora. 

sino No es aquest, sino I 'altre. 

(R) excepte 

(R) tret de 

(R) llevat de 

(R) fora de 

9.4.7 Causa/ motiu (vegeu IV.A. 6.10 i 8.2.1.7.b) 

per Trucava per demanar informacio. 

perque Ho faig perque em ve de gust. 

per culpa de M'he equivocatper culpa teva. 

com que Com que he vist que no arribava, li he trucat. 

ja que Ja que tu saps com va, explica 'ns-ho. 

grades a He aprovat grades al teu ajut. 

(R) a causa de (R) A causa d'una avaria ens veiem obligats a 

interrompre el servei. 

per que Per que ho hasfet? 

M'agradaria saber per que ho has fet. 

9.4.8 Efecte / conseqiiencia (vegeu IV.A. 8.1.4.1) 

aixi (doncs) Has perdut el tren ? Aixi, no arribaras fins dema ? 

doncs Plou ? Doncs ja t 'acompanyo. 

per tant Ja van avisar que potser no vindrien. Per tant, no cal 

que els esperem mes. 
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per aixo No hi havia benzina. Per aixd no s'engegava. 

(R) de manera que (R) Hem vist que no hi arribariem a temps, de mane-

ra que hem decidit tornar. 

(R) en conseqiiencia 

(R) aleshores (R) No contestaven? Aleshores vol dir queja han 

var. llavors sortit de casa. 

9.4.9 Intencio / finalitat / destinacio (vegeu IV.A. 6.11 i 8.2.1.7.c) 

per (a) Aquest ganivet serveixper (a) tallar pernil. 

perque T'ho explico perque no t'equivoquis. 

(R) a fi de (R) Ho escric aixiafi que tothom ho entengui. 

(R) per tal de (R) Ho he fet per tal d 'ajudar-vos. 

(R) amb la 

idea 

intencio de 

(R) Estalviava amb la idea de comprar-me un pis. 

finalitat 

9.4.10 Condicio (vegeu IV.A.8.2.L7.e i 8.2.2.1) 

si Sijuguen be, segur que guanyaran. 

mentre Mentre estudi'is, segur que aprovards. 

(R) amb la I condicio de T'ho deixo, amb la condicio que m 'ho tornis aviat. 

a I 
(R) nomes que Nomes que marquin un gol, guanyaran I 'eliminatdria. 
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III. Exponents de les nocions 

especifiques 

Index de les nocions especifiques 

1. Informacio personal 

1.1 Norn 

1.2 Edat 

1.3 Sexe 

1.4 Lloc de naixement o de procedencia 

1.5 Data de naixement 

1.6 Domicili 

1.7 Numero de telefon 

1.8 Estat civil 

1.9 Estudis i titulacions 

1.10 Professio 

1.11 Ocupacio o carrec 

1.12 Famflia 

1.13 Caractenstiques fisiques 

1.14 Caracter, temperament i conducta personal 

1.15 Ideologia i creences 

2. Habitatge i Hoes de residencia 

2.1 Situacio 

2.2 Lloguer i compra d'habitatges 

2.3 Tipusd'habitatge 

2.4 Mobiliari i decoracio 

2.5 InstaHacions i aparells 

2.6 Objectes i equipaments domestics 

2.7 Manteniment 

2.8 Serveis comunitaris 

2.9 Entorn social 

2.10 Entorn ffsic (paisatge, flora, fauna) 

2.11 Pressupost i despeses 

3. Activitats i relacions professionals 

3.1 Domini professional i tipus de feina 

3.2 Lloc de treball 

3.3 Condicions de treball 

3.4 Formacio professional i perspectives de feina 
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3.5 SoHicitud de feina. Atur 

3.6 Relacions laborals 

3.7 Seguretat en el treball. Accidents laborals 

4. Activitat quotidiana; temps lliure i entreteniments 

4.1 Activitat quotidiana 

4.2 Aficions 

4.3 Espectacles 

4.4 Esports i joes 

4.5 Festes 

4.6 Temps lliure: vacances i caps de setmana 

5. Viatges i trasllats 

5.1 Viatges 

5.2 Mitjans de transport 

5.3 Informacio i preparatius 

5.4 Equipatge i articles de viatge 

5.5 Paisos i llocs d'interes tunstic 

5.6 Allotjament 

6. Relacions electives i associatives 

6.1 Tipus de relacions 

6.2 Invitacions i cites 

6.3 Correspondencia 

6.4 Associacions i societats 

7. Actualitat 

7.1 Polftica 

7.2 Economia 

7.3 Societat 

7.4 Etica i religio 

7.5 Cultura 

8. Estats fisics i animics de la persona 

8.1 El cos i els seus moviments 

8.2 Sensacions i percepcions 

8.3 Estats animics 

8.4 Mais, malalties i accidents 

8.5 Assistencia sanitaria 

9. Ensenyament i educacio 

9.1 Institucions docents 
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9.2 Tipus d'estudis 

9.3 Informacio sobre un curs 

9.4 Avaluacions i regim interior d'un centre 

9.5 Activitat docent 

10. Compres 

10.1 Activitat comercial 

10.2 Tipus d'establiment 

10.3 Alimentacio 

10.4 Roba i calc,at 

10.5 Articles d'us domestic 

10.6 Llibres i articles de papereria i material d'oficina 

10.7 Productes audiovisuals 

10.8 Joguines 

10.9 Estancs 

10.10 Farmacies 

10.11 Objectes de regal 

10.12 Preus i sistemes de pagament 

11. Gastronomia 

11.1 Menjars i begudes 

11.2 Preparacio, ingredients i receptes 

11.3 Menjar fora de casa 

12. Serveis publics i privats 

12.1 Administracio publica 

12.2 Arealaboral 

12.3 Servei sanitari 

12.4 Ensenyament 

12.5 Correus i telecomunicacions 

12.6 Serveis d'emergencia 

12.7 Guardies i policies 

12.8 Banes icaixes 

12.9 Serveis de reparacions domestiques 

12.10 Serveis relacionats amb vehicles 

12.11 Transports publics 

12.12 Agencies de viatges 

12.13 Allotjament i servei d'hostaleria 

13. Llocs 

13.1 Indicacio de llocs i itineraris 

13.2 Distribucio d'un edifici 

227 



14. Condicions atmosferiques 

14.1 Condicions atmosferiques 

14.2 Clima 

15. Domini de la Hengua 

15.1 Expressio oral 

15.2 Comprensio oral 

15.3 Expressio escrita 

15.4 Comprensio lectora 

15.5 Conceptes linguistics 

1. Informado personal 

1.1 Nom 

nom El seu nom, sisplau? 

(noms propis mes usuals) 

(articles personals: la, V, en, el) 

van en, na, n' 

cognom(s) 

var. llinatge(s) 

senyorAa (+ nom i/o cognom) 

dir-se 

—Cometdius? 

—Em die Jaume 

var —Com et diuen ? 

—Em diuen Ferran 

var. ndmer var —Que noms? 

var —Nome Tomeu 

lletres de Valfabet —Xavier: ics, a, ve baixa, i, e, erra 

1.2 Edat 

edat 

anys —Quants anys tens? 

numeros cardinals —Cinquanta-vuit 

jove 

vell/-a 

petitAa 

var. xicotet/-a 
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gran 

noi/-a 

nen/-a 

van nin/-a, aHot/-a, xic/-a 

1.3 Sexe 

sexe 

substantius com: 

home 

dona 

noi/-a 

nen/-a 

van al-lot/-a, xic/-a, xiquet/-a, nin/-a 

1.4 Lloc de naixement o de procedencia 

ciutat 

(noms de ciutats) Soc de Saragossa, ciutat 

poble 

(noms de poble) 

nacio 

(noms de nacions) 

pais 

(noms de paisos) 

estranger 

lloc de naixement 

nacionalitat 

gentilicis mes corrents (v. IV A. 1.4.3) 

1.5 Data de naixement (v. II. 4.1 i 4.4) 

data de naixement Vaig neixer el 5 de novembre de 1953 

neixer 

dia + numero cardinal Vaig neixer el dia 5 

mes (nom del mes) Vaig neixer el mes de novembre 

gener 

febrer 

marc 

abril 

maig 

juny 

juliol 

agost 

setembre 

octubre 
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novembre 

desembre 

any (numero de I 'any) Vaig neixer el 1953 

1.6 Domicili (v. III. 2.1 i II 3.1, 3.2 i 3.3) 

adre§a 

domicili 

carrer 

plac.a 

avinguda 

passeig 

passatge 

ronda 

rambla 

travessera 

carretera 

numeros cardinals Carrer del Pont, num. 5 

numeros ordinals Vise al 4t, la 

atic 

sobreatic 

principal 

entresol 

baixos 

planta baixa 

escala 

porta 

bloc 

edifici 

casa 

apartament 

cantonada Balmes, cantonada Mallorca 

van canto 

pais (nom del pais) 

ciutat (nom de la ciutat) 

poble (nom del poble) 

barri (nom del barri) 

districte (nom o numero del districte) 

casa meva/teva/seva/nostra/vostra 

can/ cal/ ca IV ca la 
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1.7 Numero de telefon 

numeros cardinals El dos, vint-i-set, tretze, onze 

telefon 

extensio 

prefix 

1.8 Estat civil 

estat civil 

casat/-ada 

solter/-a 

van fadnV-ina 

divorciat/-ada 

separat/-ada 

viudo/-a (o vidu Mdua) 

1.9 Estudis i titulacions (v. in. 9.2) 

1.10 Professio (v. EL 9.2 i 3.1) 

1.11 Ocupacio o carrec (v. III. 3.1, 3.3 i 3.6) 

1.12 Famflia 

familia 

familiar 

matrimoni 

/parent/ 

avi/avia (fam. iaio/iaia) 

van padn7-ina 

cosi/-ina 

cunyat/-ada 

gendre/jove (o nora) 

germaAana 

home/dona (o marit/muller o senyora) 

nebot/-oda 

net/-a 

oncle/tia (fam. tiet/-a) 

var. conco 

pare/mare 

sogre/-a 
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1.13 Caracteristiques fisiques (v. III. 8.1) 

talla, mida 

al^ada 

alt/-a 

baix/-a 

var. xicotet/-a 

fer... d'a^ada 

corpulentAa 

gras/-sa 

var. gord/-a 

prim/-a 

var. flac/-a 

talla 

mida 

numero 

calc,ar Calco un 41 

pes 

pesar... quilos Pesa setanta quilos 

grasAsa 

var. grosAsa, gord/-a 

primAa 

flacAa 

signes particulars 

barba 

bigoti 

var mostatxo(s), bigot(s) 

piga 

ulleres 

cabells 

cabells 

arrissats 

estirats (o llisos) 

llargs 

pentinat 

calb/-a 

color De quin color te els cabells? 

fosc 

clar 

blancs 

castanys 

grisos 

negres 

rossos 

var. rojos 
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moreno/-a 

ros/rossa 

van roig/roja 

pel roig/-roja 

ulls 

ulls 

grossos 

petits 

van xicotets 

rodons 

var. redons 

blaus 

clars 

foscos 

matrons 

negres 

verds 

altres parts del cos a les quals se solfer referenda en una descripcid fisica 

cap 

gros 

petit 

var. xicotet 

rodo 

var. redo 

quadrat 

cara 

rodona 

var. redona 

allargada 

prima 

llarga 

color de la pell 

moreno/-a 

paWidAa 

vermell/-a 

blancAa 

negre/-a 

groc/-ga 

var. roig/roja 

nas 

gros 

petit 

ample 
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estret 

llarg 

prim 

boca 

grossa 

petita 

espatlles 

amples 

estretes 

mans 

petites 

grosses 

cos 

pit 

panxa 

cintura 

malucs 

cul 

cames 

bracos 

peus 

aspectefisic 

aspecte 

atractiu/-iva 

elegant 

esportiuAiva 

interessant 

jove 

lleig/lletja 

maco/-a 

van guapoAa 

mudat/-ada 

preciosAosa 

robust/-a 

vellAa 

1.14 Caracter, temperament i conducta personal (v. III. 8.3) 

caracter 

temperament 

manera de ser 
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actiuAiva 

agradable 

alegre 

amable 

antipaticAa 

assenyatAada 

atractiu/-iva 

atrevit/-ida 

aturat/-ada 

parat/-ada 

avorrit/-ida 

beneit/-a 

bo (bon) / bona 

boig / boja 

cregut/-uda 

debil 

decidit/-ida 

desgraciat/-ada 

despistat/-ada 

dinamicAa 

distretAa 

divertit/-ida 

dolent/-a 

(ben / mal) educat/-ada 

egoista 

eixerit/-ida 

envejosAosa 

espavilat/-ada 

felig 

formal 

gandulAa 

gelosAosa 

generos/-osa 

honrat/-ada 

huma/-ana 

imprudent 

infantil 

informal 

intel-lectual 

intel-ligent 

interessant 

ironicAa 

mentiderAa 

modern/-a 

nerviosAosa 

normal 

optimista 
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orgullos/-osa 

pessimista 

prudent 

riallerAa 

savi /savia 

sentimental 

serios/-osa 

simpatic/-a 

sociable 

timid/-a 

tranquil/-iMa 

treballadorAa 

trempat/-ada 

trist/-a 

valent/-a 

vulgar 

xerraire 

ximple 

1.15 Ideologia i creences 

doctrina 

esglesia 

fe 

ideologia 

partit politic 

polftica 

secta 

religio 

creient 

dirigent 

lider 

militant 

politic/-a 

apolitic 

(R) noms relacionats amb les principals doctrines, ideologies o creences (v. III. 7.1 

i7.4) 

(R) noms o sigles de partits o moviments politics 

(R) altres noms de religions o de sectes religioses 
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2. Habitatge i Uocs de residenda 

2.1 Situacio (v. III. 1.6 i H. 3.1, 3.2, 3.3 i 3.4) 

nom de carrers, places, avingudes, etc. 

nom de barris, arees, zones o districtes 

afores 

centre 

centric 

nucli, case o barri antic 

zona residential 

2.2 Lloguer i compra d'habitatges 

lloguer 

compra 

venda 

propietat 

llogar 

comprar 

pagar 

vendre 

contracte (de lloguer, de compra) 

hipoteca 

entrada 

propietari/-aria 

llogaterAa 

2.3 Tipus d'habitatge (v. III. 13.2) 

apartament 

casa 

estudi 

habitatge 

pensio 

residencia 

vivenda 

habitations 

bany 

cuina 

despatx 

dormitori 
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estudi 

habitacio 

lavabo 

menjador 

sala (d'estar) 

water 

altres peces o llocs d'un habitatge 

ascensor 

corredor (o passadis) 

entrada 

escales 

jardi 

rebedor 

terrassa 

elements que configuren un habitatge 

baled 

fac, ana (o fatxada) 

var. frontis, frontera 

finestra 

paret 

porta 

raco 

sostre 

terra 

teulat (o teulada) 

dimensions 

alc,ada 

amplada 

de (x) habitacions 

gran 

metre (quadrat) 

petit/-a 

var. xicotet/-a 

altres qualificacions aplicades a un habitatge 

agradable 

antic/-ga 

ben comunicat/-ada 

bonic/-a 

centric/-a 

clar/-a 

comode/-a 

fosc/-a 

lleig/lletja 

moblat/-ada 
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modern/-a 

nouAva 

sorollos/-osa 

tranquil/-iHa 

vell/-a 

condicionaments (v. III. 2.5) 

2.4 Mobiliari i decoracio 

decoracio 

mobiliari 

mobles 

pintat/-ada 

armari 

butaca 

cadira 

calaix 

van caixo 

cortina 

llibreria 

Hit 

Hum (de peu, de taula...) 

mirall 

var. espill 

penjador 

sofa 

taula 

tauleta de nit 

qualificacions aplicades al mobiliari o ala decoracio 

antic/-iga 

antiquat/-ada 

bonic/-a 

classic/-a 

cdmode/-a 

lleig/lletja 

maco/-a 

modern/-a 

de + nom de materials (v. II. 6.1.16) 

2.5 InstaMacions i aparells 

aigua 

aixeta 

antena (de TV) 
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aparell 

bany 

bombeta 

calefaccio 

canonada 

comptador 

corrent (electric) 

dutxa 

electricitat 

endoll 

gas 

instal-lacio 

interrupter 

Hum 

telefon 

timbre 

2.6 Objectes i equipaments domestics 

electrodomestics 

aspirador 

batedora 

congelador 

cuina 

estufa 

escalfador 

forn 

maquina (d'afaitar, de rentar roba, de rentar plats...) 

nevera 

van gelera 

planxa 

radiador 

radio 

rentadora 

rentaplats 

televisor 

tocadiscos 

video 

objectes de cuina 

ampplla 

van botella 

cafetera 

cassola 

van greixonera 

coberts 

cullera/cullereta 

forquilla 
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var. forqueta 

ganivet 

copa (d'aigua, de vi...) 

galleda (d'escombraries) 

var. poal (de la brossa) 

got (o vas) 

var. tasso 

olla 

paella 

plat (fondo, pla, de postres...) 

pot 

setrilleres 

tassa (de cafe, de te, de llet...) 

tisores (o estisores) 

roba de cuina, de taula de bany i de llit 

camisa de dormir 

coixi 

davantal 

drap de la cuina 

flassada (o manta) 

llencol 

pijama 

sabatilles 

tovalles (o estovalles) 

tovallo 

var. torcaboques 

tovallola 

objectes i accessoris de bany 

aixeta 

var. grifo 

armari (de bany) 

banyera 

dutxa 

lavabo 

paper higienic 

water 

2.7 Manteniment 

avaria 

neteja 

obres 

pintura 

reparacio 
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arreglar 

canviar 

embussar(-se) 

encallar(-se) 

escombrar 

var. agranar 

espatllar(-se) 

fer(-se) malbe 

var. espenyar-se 

fondre('s) 

foradar(-se) 

fregar 

var. escurar 

instaHar 

netejar 

var. fer net 

pintar 

trencar(-se) 

var. rompre's 

2.8 Serveis comunitaris 

antena(deTV) 

ascensor 

bustia 

comptador (d'aigua, de gas. d'electricitat) 

entrada 

escala 

garatge (o parquing) 

porter (automatic) 

porteria 

sortida (d'emergencia) 

terrat 

2.9 Entorn social 

ajuntament 

veins 

van ve'inats 

centres d'ensenyament del barri o del poble 

academia 

collegi 

escola 

institut 

guarderia (o jardi d'infancia) 

parvulari 

242 



centres de reunio o d'esbarjo del barri o delpoble 

bar 

cafe 

cinema (o cine) 

discoteca 

pare d'atraccions 

piscina 

poliesportiu 

restaurant 

sala (de ball, de festes, recreatives) 

teatre 

centres culturals 

biblioteca 

museu 

sala (d'exposicions, de concerts...) 

serveis comercials 

botiga (v. ID. 10.2) 

mercat 

supermercat 

centres d'assistencia sanitaria 

clinica 

hospital 

altres serveis 

aparcament (o parquing) 

bustia 

cabina telefonica / telefon public 

estacio (de tren, de metro...) 

paradad'autobus 

pare 

2.10 Entorn fisic (paisatge, flora, fauna) 

bosc 

camp 

costa 

font 

ilia 

jardf 

llac 

mar 

muntanya 

paisatge 

platja 

prat 

riu 
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(R) flora i fauna (els aprenents hauran de saber el nom dels arbres, de les plantes i dels 

animals mes comuns del seu entorn. La llista que en donem es simplement indicativa i no 

suposaque un aprenent, sobretot si viu en un ambit urba, els hagi de coneixertots; unicament 

haura de saber el nom catala dels que li resulten mes facilment reconeixibles en la seva 

llengua materna) 

arbres 

alzina 

van carrasca 

avet 

cirerer 

var. cirer 

olivera (o Oliver) 

palmera 

Pi 
roure 

noms d'arbres fruiters: ametller, taronger, etc. (v. IV. A. 1.4.11) 

flors 

clavell 

gerani 

margarida 

var. margalida 

rosa 

violeta 

altres plantes i herbes 

blat 

blat de moro 

var. blat de les Indies, panfs, dacsa 

herba 

heura 

var. hedra 

julivert 

llorer 

menta 

roser 

animals domestics 

ase / rue 

be 

var. xot, corder 

bou 

cavall 

conill 

gall 

gallina 

gat 
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van moix 

gos 

van ca 

ovella 

pollastre 

pore 

toro 

van brau 

vaca 

vedell/-a 

ocells 

canari 

colom 

pardal 

van teulader, gorrio, teuladi 

periquito 

insectes 

abella 

aranya 

formiga 

mosca 

mosquit 

van moscard 

papallona 

2.11 Pressupost i despeses (v. HI. 10.1) 

credit 

factura 

hipoteca 

impostos 

lloguer 

pressupost 

rebut 

tant per cent (percentatge) 
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3. Activitats i reladons professionals 

3.1 Domini professional i tipus de feina 

camp professional 

administracio 

agricultura 

alimentacio 

art 

artesania 

comerc 

construccio 

ensenyament (o docencia) 

industria 

negocis 

pesca 

sanitat 

serveis 

professions liberals 

oficis i professions (v. III. 9.2) 

feina 

var. faena 

professio 

ofici 

treball 

treballar 

ferde... 

dedicar-se a... 

treballador/-a 

obrer/-a 

empresari/-aria 

comerciant/-a 

funcionari/-aria 

industrial 

pages 

var. llaurador 

Noms de les professions i activitats mes frequents 

advocat/-ada (o advocadessa) 

cambrer/-a 

carter/-a 

cuiner/-a 

electricista 
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escombriaire 

estudiant 

farmaceutic/-a 

van apotecari /-aria 

forner/-a 

fuster/-a 

guardia 

infermer/-a 

lampista 

mecanic/-a 

mestre/-a 

metge/-essa 

paleta 

van picapedrer, obrer 

pastisser/-a 

periodista 

perruquer/-a 

pintor/-a 

policia 

porter/-a 

professor/-a 

quimic/-a 

taxista 

viatjant 

xofer/-a 

atur(estar al') 

parat/-ada 

ocupacio o carrec (v. II. 3.3, 3.5 i 3.6) 

carrec 

ocupacio 

aprenentAa 

cap (de seccio, de serveis, de vendes...) 

dependentAa 

director/-a 

empleat/-ada 

encarregatAada 

gerent 

president/-a 

secretari/-aria 

operacions que es poden realitzar en una activitat laboral 

aguantar 

arreglar 

carregar 
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comptar / dur els comptes 

conduir 

connectar 

construir 

controlar 

cosir 

cuinar 

descarregar 

desconnectar 

despatxar 

dirigir 

engegar 

escriure 

estudiar 

fregar 

var. escurar 

netejar 

pintar 

planxar 

repartir 

servir (en un restaurant, en un bar...) 

vendre 

vigilar 

eines, peces i instruments que es poden utilitzar en una activitat laboral. (El grau de 

coneixement —productiu o receptiu— que es demanara als aprenents dependra directament 

de la necessitat que tinguin d'usar aquestes o altres paraules, en funcio del seu entorn 

laboral o professional.) 

boligraf 

boto 

cargol 

var. pern, grampo 

clau 

eina 

instrument 

llapis 

maquinade... 

martell 

metre 

pala 

paleta 

pega 

planxa 

roda 

rosca 

serra 

tisores (o estisores) 
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tornavfs 

var. desgramponador 

xeringa 

(R) elements, materials i accessoris d'us corrent en activitats laborals (v. II. 6.1.16) 

aigua 

arena 

cable 

foe 

gas 

gasolina 

gasoil 

oli 

petroli 

pintura 

sorra 

terra 

apreciacions quant a lafeina 

agradable 

avorritAida 

cansat/-ada 

dificil 

dur/-a 

facil 

interessant 

(ben / mal) pagat/-ada 

perillos/-osa 

pesat/-ada 

(de molta / poca) responsabilitat 

util 

3.2 Lloc de treball 

botiga 

centre de... 

clinica 

comerg 

departament de 

despatx 

empresa 

escola 

fabrica 

facultat 

hospital 

industria 
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institut 

oficina 

seccio 

taller 

tenda 

nom de I'empresa o del Hoc concret on es treballa 

3.3 Condicions de treball 

horaris, dedicacions i contracte 

acabar 

caps de setmana 

comen9ar 

contracte 

horari (intensiu / extensiu) 

Jornada 

plegar 

var. acabar (la feina) 

treballar (x) hores al dia/per setmana/... 

vacances 

retribucions econdmiques 

sou 

salari 

var. jornal 

paga 

paga extra /extraordinaria 

nomina 

augment de sou / salari 

prima 

cobrar 

guanyar 

(ben / mal) pagatAada 

3.4 Formacio professional i perspectives de feina 

estudis i titulacio professional (v. III.9.2) 

condicions i capacitacio per trobarfeina o per ascendir 

capacitat 

canvi (de feina, de carrec.) 

carrera 

collocacio 

competencia 

coneixements de... 

entrevista 
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examen 

experiencia 

merits 

preparacio 

prova 

responsabilitat 

seleccio de personal 

aprendre 

aprovar 

arribara... 

ascendir 

buscar feina 

estudiar 

millorar 

preparar-se 

suspendre 

trobar feina 

3.5 SoMicitud de feina. Atur (v. III. 3.4.) 

acomiadament 

anuncis laborals 

atur 

collocacio 

contracte 

feina (estar sense feina / buscar feina / trobar feina) 

ofertes de feina 

oficina d'ocupacio 

acomiadar 

contractar 

despatxar 

3.6 Relacions laborals 

relacions jerarquiques 

amo/mestressa 

van madona 

cap de... 

director/-a 

empleat/-ada 

encarregat/-ada 

gerent/-a 

obrer/-a 

patro/-ona 

president/-a 

treballador/-ora 
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donar ordres 

manar 

obeir 

relacions entre iguals 

collega 

company/-a 

soci/socia 

organitzacions i associacions laborals 

associacio 

central sindical 

comissio 

cooperativa 

delegat/-ada 

organitzacio empresarial 

representant 

sindicat 

reivindicacions i acords laborals 

accio 

acord 

assemblea 

conveni (col-lectiu, de sector...) 

convocatoria (de vaga, d'assemblea...) 

lluita 

manifestacio 

negociacio 

reunio 

vaga 

3.7 Seguretat en el treball. Accidents laborals 

accident 

alta 

ambulancia 

ambulatori 

baixa 

farmaciola 

ferida 

hospital 

infermeria 

seguretat (normes de) 

Seguretat Social 

urgencies 

caure 

cremar-se 
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donar-se un cop 

ferir-se 

fer-se mal 

matar-se 

morir-se 

tallar-se 

trencar-se 

var. rompre's 

4. Activitat quotidiana; temps Uiure i entreteniments 

4.1 Activitat quotidiana 

afaitar-se 

agafar (el metro, 1'autobus...) 

var. agarrar 

aixecar-se 

alcar-se 

anar a comprar 

anar-se'n a dormir / al Hit 

var. gitar-se, colgar-se 

banyar-se 

berenar 

comenc.ar 

dinar 

dormir 

dutxar-se 

entrar (a la feina) 

esmorzar 

var. berenar (al mati) 

fer (1*esmorzar, el dinar, el sopar) 

llevar-se 

maquillar-se 

menjar 

pentinar-se 

plegar 

rentar-se (les dents, el cap, la cara, les mans...) 

sopar 

sortir (de casa, de la feina...) 

var. eixir 

treballar 

vestir-se 

descansar 

acostumar 

activitat 

253 



soler 

horaris, parts del dia i dies de la setmana (v. II. 4.1) 

4.2 Aficions 

aficions (aficionatAada, aficionar-se) 

interes (interessat/-ada, interessar-se) 

distreure's 

divertir-se 

dibuixar 

escoltar (musica, la radio...) 

fer fotografies (o fotografiar) 

llegir 

mirar (la televisio, una peMfcula...) 

passejar 

pintar 

quedar-se a casa 

sortir 

van eixir 

anar (a ballar, al cine, al teatre...) 

tocar (la guitarra, el piano...) 

4.3 Espectacles 

sortir (= anar a algun espectacle) 

var. eixir 

actor/actriu 

actuacio 

actuar 

atraccio 

ball 

ballet 

butaca 

cabaret 

cantant 

(R) cartellera 

cine (o cinema) 

circ 

club 

comicAa 

concert 

conjunt 

discoteca 

entrada 

escenari 

espectador/-a 

funcio 
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grup (musical, teatral...) 

mitja part 

music/-a 

obra 

opera 

pantalla 

pellicula 

programa 

public 

sala de festes 

seient 

sessio 

sortida (d'emergencia) 

taquilla 

teatre 

qualificacions en relacio amb un espectacle 

avorrit/-ida 

bo/-na 

bonic/-a 

comic/-a 

cultural 

divertit/-ida 

dolent/-a 

humonstic/-a 

interessant 

modern/-a 

musical 

nou/nova 

original 

pesat 

(ben / mal) interpretat/-ada 

(ben / mal) tocat/-ada 

(ben / mal) dirigit/-ida 

4.4 Esports i joes 

esports 

camp 

carrera (o cursa) 

club 

(R) competicio 

copa 

equip 

esport (o deport) 

esportista 

final 

partit 
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arbitre 

campio 

empat 

empatar 

entrenador/-a 

entrenar-se 

guanyar 

jugador/-a 

jugar 

perdre 

resultat 

basquet 

boxa 

ciclisme 

esqui 

excursionisme 

excursio 

futbol 

gimnastica 

handbol 

hoquei 

motorisme 

natacio 

tennis 

voleibol 

waterpolo 

correr 

esquiar 

marcar, fer un gol, un basquet. 

nedar 

patinar 

saltar 

xutar 

gol 

falta 

porteria 

objectes i articles d'esport 

banyador 

bicicleta 

canya (de pescar) 

esqui 

pi lota 

raqueta 
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joes i entreteniments 

joe 

jugar 

cartes 

(mots) encreuats 

escacs 

(R)jocs i entreteniments infantils 

joe 

joguina 

van joguet, jugueta 

jugar 

4.5 Festes 

aniversari 

Cap d'any 

celebracio 

felicitacio 

festa 

festa major 

(R) homenatge 

(R) inauguracio 

Nadal 

Pasqua 

Revetlla 

Setmana Santa 

Sant + Nom (Sant Joan, Sant Jordi, Santa LMcia...) 

4.6 Temps lliure: vacances i caps de setmana (v. III. 5.1) 

cap de setmana 

estiuejar 

pont (fer pont) 

vacances (de Nadal, d'estiu, de Setmana Santa...) 

5, Viatges i trasUats 

5.1 Viatges (v. II. 5.1) 

conduir 

parada (fer una parada) 

viatge 

viatjar 
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visita 

visitar 

aeroport 

autopista 

benzinera 

cami 

carretera 

desviacio 

duana 

entrada 

estacio 

frontera 

gasolinera 

passatger 

port 

sortida 

turisme 

via 

nom de llocs on es viatja 

noms de pobles, ciutats, pai'sos, comarques, regions, etc. 

capital 

ciutat 

comarca 

costa 

muntanya 

pais 

platja 

poble 

regio 

zona 

punts cardinals 

nord 

sud 

est 

oest 

epoca de I 'any 

primavera 

estiu 

tardor 

var. primavera de l'hivern 

hivern 

Nadal 

Setmana Santa 
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incidencies 

accident 

avaria 

embus 

perdre's 

qualificacio d'un viatge 

accidentat 

avorrit 

cansat 

comode 

curt 

incomode 

interessant 

llarg 

pesat 

5.2 Mitjans de transport 

mitjans de transport 

apeu 

autobus 

autocar 

avio 

bicicleta 

camio 

camioneta 

cotxe 

metro 

(R) mitja de transport 

moto 

taxi 

tren 

vaixell 

viatge per carretera 

autopista 

autovia 

cami 

carretera 

(R) carril 

(R) circulacio 

embus 

pas de vianants 

peatge 

revolt 

semafor 

transit 
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transport 

vianant 

Vautomdbil i altres vehicles de carretera 

accelerador 

benzina (o gasolina) 

canvi de marxes 

claxon 

contacte (claus de...) 

diposit (de Faigua, de la benzina) 

direccio 

finestra 

fre 

intermitent 

Hums (curts, llargs...) 

maleter 

matricula 

motor 

pneumatic 

porta 

roda 

seient 

vidre 

volant 

funcionament i maniobres de Vautomdbil 

accelerar 

aparcar 

aturar(-se) 

avancar 

engegar 

frenar 

girar (o tombar) 

multa 

parar(-se) 

posar en marxa 

velocitat 

xoc 

xocar 

viatge amb ferrocarril 

(R)andana 

bitllet 

compartiment 

consigna 

estacio 

finestra 

maquina 
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sala d'espera 

taquilla 

tren 

vag6 

via 

viatge amb avid 

aeroport 

arribades (nacionals / intemacionals) 

embarcar 

(R) enllac 

escala (fer escala) 

finestra 

hostessa 

pilot 

pont aeri 

punt de trobada 

sala d'espera 

sortides (nacionals / intemacionals) 

targeta d'embarcament 

viatge amb vaixell 

cabina 

coberta 

embarcar 

escala (fer escala) 

moll 

port 

5.3 Informacio i preparatius 

documents 

equipatge (v. m. 5.4) 

guia tunstica 

mapa 

moneda (canvi de moneda) 

passaport 

planol 

reserva (de passatges, d'allotjament...) 

targeta de credit 

xecs de viatge 

5.4 Equipatge i articles de viatge 

bossa (de ma, de viatge) 

cartera 

documentacio 

equipatge 
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maleta 

paquet 

sac de dormir 

tenda de campanya 

5.5 Pai'sos i llocs d'interes turistic 

entorn geografic ipaisatge (v. III. 2.10) 

nom de pai'sos i llocs visitats o que es pensen visitar 

gentilicis (v. IV. A. 1.4.3) 

capital 

castell 

catedral 

centre 

clima(v.III. 14.1 i 14.2) 

costums 

edifici 

esglesia 

espectacle 

folklore 

galena d'art 

gastronomia 

gent 

llengua (nom de la llengua que es parla en un pais) 

monument 

museu 

paisatge 

palau 

pare 

5.6 Allotjament (v. in. 1.6) 

alberg 

allotjament 

aparcament 

ascensor 

bar 

camping 

casa particular 

fonda 

habitacio (doble, senzilla) 

habitacio amb/sense dutxa, bany... 

hostal 

hotel 

menjador 

pensio 
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pensio (completa, mitja pensio) 

piscina 

recepcio 

residencia 

restaurant 

sala (d'estar, de reunions...) 

personal d'un establiment hoteler 

amo / mestressa 

van madona 

cambrerAa 

cuinerAa 

porterAa 

propietariAaria 

recepcionista 

vigilant 

6. Reladons electives i assodatives 

6.1 Tipus de relations 

persones 

dona 

home / marit 

matrimoni 

parella 

promesAesa 

xicot/-a 

van ndvio/-a, al-lot/-a 

amicAiga 

company/-a 

conegut/-uda 

convidat/-ada 

desconegut/-uda 

enemicAiga 

soci/socia 

veiAina 

van veinat/-ada 

accions i actespropis d'una relacio afectiva 

abracar 

abragada 

acariciar 

cancia 

agradar 

barallar-se 
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baralla 

var. brega 

casar-se 

casament 

caure's be / malament 

celebrar 

celebracio 

(fer) companyia / acompanyar 

compartir 

coneixer-se 

conviure 

discutir 

divorciar-se 

divorci 

enamorar-se 

estimar 

amor 

festejar 

fer l'amor 

fer-se petons / besar 

peto / bes 

var. besada 

manar 

obeir 

odiar-se 

perdonar 

perdo 

portar-se be / malament 

preferir 

renyir 

var. barallar-se 

reunir-se 

reunio 

saludar-se 

separar-se 

separacio 

sortirjunts/amb... 

var. eixir junts / amb... 

trobar-se 

viurejunts/amb... 

sentiments propis d'una relacio 

amis tat 

amor 

afecte 

atraccio 

enamorament 

enemistat 
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felicitat 

odi 

passio 

rabia 

respecte 

sinceritat 

6.2 Invitacions i cites 

cita 

citar(-se) 

convidar 

convidat/-ada 

invitacio 

quedar (amb...) 

motiu d'una invitacio o d'una cita 

aniversari 

casament 

celebracio 

dinar 

esmorzar 

exposicio 

felicitar 

felicitacio 

fer un cafe, una copa... 

festa 

inaugurar 

inauguracio 

sant 

sopar 

visitar 

visita 

6.3 Correspondencia 

adre^a 

carta 

codi postal 

contestar 

escriure 

llegir 

postal 

rebre 

remitent 

segell 

sobre 

formules usuals en la correspondencia (v. I. 1.22 i 1.23) 
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6.4 Associacions i societats 

assemblea 

associacio 

club 

colla 

var. quadrilla 

equip 

grup 

partit 

sindicat 

societat 

donar-se d'alta / de baixa 

fer-se / desfer-se de... 

formar part de... 

inscripcio 

inscriure's 

local 

organitzar 

quota 

reunio 

reunir-se 

7. Actualitat 

conceptes generals 

actualitat 

diari 

editorial 

entrevista 

informacio 

mitjans de comunicacio 

noticia 

opinio 

premsa 

radio 

reportatge 

revista 

televisio 

(R) termes usuals en els titulars de les noticies, del tipus: 

accident 

acord 

assassinat 
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atemptat 

canvi 

conflicte 

crisi 

discurs 

derrota 

esdeveniment 

evolucio 

extraordinari 

fet 

greu 

important 

incident 

llibertat 

manifestaci6 

mitja 

negociacio 

objectiu 

organisme 

organitzacio 

pacte 

partidari 

problema 

projecte 

qiiestio 

rao 

reaccio 

realitat 

resposta 

resultat 

reunio 

situacio 

solucio 

tendencia 

tenir Hoc 

triomf 

victoria 

voluntat 

7.1 Politica 

conceptes generals 

politica 

polftic/-a 

autonomia 

ciutada 

constitucio 

democracia 
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dictadura 

diplomacia 

dret 

dreta / centre / esquerra 

estatut 

govern 

il-legalitat 

il-legal 

legal i tat 

legal 

llibertat 

manifestacio 

moviment 

nacio 

oposicio 

pais 

partidariAaria 

patria 

poder 

regim 

regne 

repiiblica 

terrorisme 

(R) doctrines, tendencies i moviments politics i socials (v. IV. A. 1.4.8 i 1.4.9) 

anarquisme 

anarquista 

capitalisme 

capitalista 

comunisme 

comunista 

conservadorAa 

democracia 

democrata 

dictadura 

dictador 

dreta (de dretes) 

ecologisme 

ecologia 

esquerra (d'esquerres) 

federal 

federalisme 

federalista 

independent! sme 

independentista 

liberalisme 

liberal 
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monarquicAa 

nacionalisme 

nacionalista 

republicanisme 

republicaAana 

sindicalisme 

sindicalista 

socialdemocracia 

socialdemocrata 

socialisme 

socialista 

(R) noms i sigles de partits i de moviments politics 

institucions politiques i administratives 

ajuntament 

ambaixada 

congres 

consolat 

corts 

departament (de cultura, d'industria...) 

generalitat 

govern 

ministeri 

parlament 

senat 

(R) eleccions i proces electoral 

eleccions 

abstencio 

abstenir-se 

campanya electoral 

candidat 

discurs 

majoria 

manifestacio 

papereta 

partit 

programa (electoral) 

propaganda (electoral) 

vot 

votar 

(R) cdrrecs politics 

alcalde 

var. batlle 

ambaixador 

conseller 
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consol 

diputat 

governador 

ministre 

parlamentari 

president 

prfncep 

regidor 

rei 

senador 

7.2 Economia 

abaixar (els preus, els salaris) 

apujar (els preus, els salaris) 

atur 

augment (de sou) 

bane 

benefici 

caixa (d'estalvis) 

canvi de moneda 

canviar (moneda) 

comerc 

comprar 

compte (corrent) 

consum 

consurnidor 

consumir 

credit 

crisi 

declaracio de la renda 

descompte 

despesa 

diners 

economia 

economic/-a 

empresa 

empresariaf 

estalvi 

estalviar 

fortuna 

guanyar 

garantia 

hisenda 

importacio 

impost 

industria 

interes (bancari) 
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Hoc de treball 

moneda (nom de les principals monedes mundials) 

negoci 

negociar 

oferta 

pagar 

patronal 

perdre 

pobre/-a 

pressupost 

prestec 

preu 

producci6 

producte 

produir 

propietari/-aria 

propietat 

rebaixa 

rebut 

ric/-a 

riquesa 

salari 

van sou, jornal 

sindical 

sindicat 

societat 

talo 

talonari 

tant per cent 

termini (pagar a terminis) 

tipus d'interes 

vendre 

xec 

7.3 Societat (v. m. 6.1, 6.2, 7.1 i 7.4) 

conceptes generals. Els mateixos que donem per al tema general (v. 7. Actualitat. 

Conceptes generals) 

moviments socials. Els mateixos que donem a 7.1. doctrines, tendencies i moviments 

politics i socials 

1A Etica i religio 

conceptes generals 

be 

bo/bona 

bondat 
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caritat 

conducta 

consciencia 

dolent/-a 

van roi/roina 

etica 

llibertat 

mal 

moral 

vici 

virtut 

(R) conceptes religiosos 

ateu/-a 

bisbe 

budisme 

budista 

capella 

cardenal 

catolicisme 

catolic/-a 

cerimonia 

creient 

creure 

cristianisme 

cristia/-ana 

deu 

diable / dimoni 

doctrina 

esglesia 

fe 

islam 

islamic/-a 

missa 

misteri 

musulma/-ana 

ortodoxAa 

paganisme 

paga/-ana 

papa 

pecat 

protestantisme 

protestant 

religio 

sant 

secta 

272 



7.5 Cultura 

conceptes generals 

artista 

autor 

classic 

contemporani/-ania 

corrent (artistic, cultural...) 

cultura 

epoca 

estil 

figura 

forma 

modern/-a 

moviment (cultural...) 

obra (d'art, de teatre...) 

personatge 

(R) arts pldstiques 

abstracte/-a 

ceramica 

ceramista 

dibuix 

dibuixant 

dibuixar 

disseny 

dissenyador 

dissenyar 

escultura 

escultor/-a 

estatua 

estudi 

exposicio 

exposar 

gravar 

gravador 

oli 

paisatge 

pintar 

pintorAa 

pintura 

quadre 

realisme 

realista 

retrat 

(R) musica i dansa 

ball 
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ballar 

ballan7-ina 

ballet 

cant 

cantant 

compositor/-a 

concert 

conjunt 

coral 

dansa 

director (d'orquestra) 

dirigir 

disc 

instrument (musical) 

baix 

bateria 

contrabaix 

flauta 

guitarra 

piano 

trompeta 

violi 

interpret 

interpretacio 

interpretar 

musica 

nota (musical) 

opera 

orquestra 

tocar 

(R) teatre, cinema, fotografia 

actor/actriu 

actuacio 

actuar 

cine (cinema) 

comedia 

director (de cine, de teatre) 

dirigir 

escenari 

estrena 

fotografia (o foto) 

fotograf/-a 

fotografiar 

guid 

guionista 

interpret 
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interpretar 

pallasso 

retrat 

retratar 

teatre 

(R) literatura 

assaig 

biografia 

conte 

descripcio 

dialeg 

editor 

editorial 

escriptor 

escriure 

narracio 

narrador 

narrar 

novel-la 

novel-lista 

poema 

poesia 

poeta 

vers 

valoracio d'una obra artistica (v. III. 4.3, qualificacions en relacid amb un 

espectacle) 

8. Estats fisics i animics de la persona 

8.1 El cos i els seus moviments 

parts del cos (v. Ill 1.13) 

cos 

cap 

cama 

el cap 

boca 

cabells 

cara 

cella 

dent 
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front 

llavi 

nas 

orella 

pestanya 

ull 

el tronc 

cintura 

coll 

costat 

cul 

espatlla 

van muscle 

esquena 

panxa 

pit 

sexe 

ventre 

les extremitats 

brae, 

cama 

cuixa 

dit 

genoll 

ma 

peu 

ungla 

drgans interiors 

cervell 

cor 

fetge 

nervi 

ronyo 

sang 

vena 

moviments del cos 

acostar(-se) 

agafar 

agenollar-se 

aguantar 

aixecar(-se) 

ajeure's 

algar-se 

asseure's 
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bellugar(-se) 

caminar 

correr 

descansar 

girar(-se) 

empenyer 

estirar 

ficar(-se) 

llen?ar 

llevar(-se) 

moure('s) 

obrir 

picar 

pitjar 

posar 

premer 

recolzar(-se) 

repenjar(-se) 

tancar 

tocar 

tombar(-se) 

treure 

8.2 Sensacions i percepcions 

sentits corporals 

gust 

oida 

olfacte 

tacte 

vista 

percepcions 

escoltar 

mirar 

olorar 

ensumar 

sentir 

sentir-hi 

tastar 

tocar 

veure (veure-hi, veure-s'hi) 

sensacions fisiques (v. III. 8.4) 

calor 

cansament 

descans 
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fred 

gana 

ganes de (riure, plorar...) 

gust 

olor 

plaer 

pudor 

set 

son 

8.3 Estats animics (v. I. 1.14) 

alegria 

alegre 

animat/-ada 

avorriment 

avorrit/-ida 

cansament 

cansatAada 

contentAa 

deprimit/-ida 

desanimat/-ada 

diversio 

divertit/-ida 

enamorament 

enamorat/-ada 

enfadat/-ada 

felicitat 

felic 

mandra 

var. gossera, peresa, veca 

mandrosAosa 

var. peresosAosa, ve9os/-osa, malfeiner/-a 

nervios/-osa 

preocupacio 

preocupat/-ada 

quiet/-a 

sentimental 

sorpresa 

sorpresAesa 

timidesa 

tfmid/-a 

tranquil-litat 

tranquilAilla 

tristesa 

trist/-a 
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estar be/malament... 

sentir-se / trobar-se be/malament/felic... 

tenir problemes/preocupacions... 

tenir ganes de plorar/riure... 

alegrar-se 

animar-se 

avorrir-se 

cansar-se 

desanimar-se 

divertir-se 

enamorar-se 

enfadar-se 

plorar 

preocupar-se 

riure 

tranquil-litzar-se 

8.4 Mais, malalties i accidents 

accident 

accidentat/-ada 

bo/bona 

dolor 

ferit/-ida 

mal 

malalt/-a 

malaltia 

sa/sana 

salut 

fer mal + nom de la part del cos que produeix dolor (Em fa mal el dit) 

tenir mal de (cap, orella...) 

trobar-se (be/malament...) 

atac de (cor...) 

constipar-se 

constipat 

grip 

infart 

refredar-se 

refredat 

(R) simptomes de malalties (v. III. 8.2, sensacions ffsiques) 

cansar-se 

esternudar 

var. fer un atxem, fer un uis, eixavuirar 
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esternut 

var. uis, atxem 

febre 

infeccio 

infectar 

insomni 

malestar 

mareig 

marejar-se 

tos 

van tossina 

tossir 

accidents 

caure 

cremar-se 

donar-se un cop 

var. pegar-se un cop 

fer-se mal 

fer-se un tall 

tallar-se 

trencar-se (un bra9, una cama...) 

var. rompre's... 

(R) descripcio de deficiencies fisiques, sensorials o mentals 

boig/boja 

cec/cega 

coix/-a 

deficient 

miop 

mut/muda 

paralitic/-a 

sord/-a 

subnormal 

8.5 Assistencia sanitaria 

personal sanitari i especialitats mediques 

(R) analista 

(R) cirurgia 

(R) cirurgia/-ana 

dentista 

doctor/-a 

especialista 

infermer/-a 

medicina 

metge/-essa 
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oculista 

(R) pediatre 

(R) pediatria 

practicant 

centres i serveis d'assistencia sanitaria 

ambulancia 

(R) ambulatori 

clmica 

(R) consultori 

creu roja 

farmacia 

hospital 

(R) infermeria 

(R) sala d'operacions 

(R) quirdfan 

(R) UCI (unitat de cures intensives) 

urgencies 

(R) cures, remeis, medicaments i instruments per curar 

curar 

embenar 

enguixar 

medicar 

operar 

posar una injeccio 

receptar 

aigua oxigenada 

alcohol 

analisi 

anestesia 

coto fluix 

cura 

dieta 

dosi 

farmaciola 

injeccio 

medicament (o medecina o medicina) 

pastilla 

radiografia 

raigs X 

recepta 

regim 

termdmetre 

vacuna 

vitamina 

xarop 
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9. Ensenyament i educado 

9.1 Institucions docents 

centres d'ensenyament 

academia 

coHegi 

escola 

facultat 

guarderia 

institut 

universitat 

dependencies i serveis 

aula 

bar 

biblioteca 

classe 

departament 

direccio 

lavabos 

menjador 

secretaria 

personal d'un centre d''ensenyament 

alumne/-a 

cap d'estudis 

catedratic/-a 

delegat/-ada 

director/-a 

estudiant 

mestre/-a 

professor/-a 

rector/-a 

(R) modalitat d'ensenyament 

educacio especial 

ensenyament (public, privat, laic, religios) 

centre especialitzat 

metode 

metodologia 

sistema d'ensenyament 

(R) matriculacio 

impres 

inscripcio 

mensualitat 
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preinscnpcio 

preu 

quota 

9.2 Tipus d'estudis 

estudis 

titol 

tipus d'estudis: 

primaris (o primaria) 

secundaris(o secundaria) 

superiors (o de grau superior) 

universitaris 

batxi Herat 

formacio professional 

titulacions 

certificat d'estudis (primaris, secundaris...) 

graduat escolar 

batxillerat 

enginyeria 

enginyer/-a 

llicenciatAada // doctor/-a (en:) II catedratic/-a // professor/-a 

arquitectura 

arquitecte/-a 

belles arts 

biologia (o biologiques) 

ciencies 

dret 

economia (o economiques) 

empresarials 

farmacia 

filologia 

filosofia 

fisica 

geografia 

historia 

informatica 

magisteri 

matematiques 

medicina 

mestre 

pedagogia 

periodisme 

psicologia 

quimica 
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telecomunicacions 

administratiu/-iva 

9.3 Informacio sobre un curs 

curs 

data (de comen9ament, d'examens...) 

durada 

final (o acabament) 

inici (o comengament) 

acabar 

classe 

comengar 

durar 

horari 

practiques 

quadrimestre 

semestre 

trimestre 

vacances (de Nadal, de Setmana Santa, d'estiu) 

assignatures 

assignatura 

credit 

materia 

ciencies socials 

ciencies naturals 

fisica 

geografia 

historia 

idioma (alemany, angles, frances...) 

literatura 

llengua (catalana, castellana) 

matematiques 

quimica 

9.4 Avaluacions i regim interior d'un centre 

avaluacio 

avaluar 

examen 

examinar(-se) 

exercici 
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nota 

prova 

aprovar 

aprovat/-ada 

apte/-a / no apte/-a 

presentar-se (a un examen) 

repetidor/-a 

repetir 

suspendre 

suspes/-esa 

aprovat 

be 

deficient 

exceHent 

insuficient 

matncula d'honor 

notable 

presentat/-ada / no presentat/-ada 

suficient 

suspens 

certificat 

diploma 

resultat 

titol 

(R) absencies 

(R) assistencia 

(R) delegat/-ada 

(R) disciplina 

(R) expedient 

(R) representacio (d'alumnes, de pares) 

9.5 Activitatdocent (v. III. 15) 

aprendre 

contestar 

corregir 

dividir 

ensenyar 

entendre 

equivocar-se 

esborrar 

escoltar 

escriure 

estudiar 

explicar 
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fer (un exercici, un examen...) 

llegir 

multiplicar 

parlar 

practicar 

preguntar 

prendre (notes, apunts) 

(R) progressar 

pronunciar 

redactar 

repassar 

repetir 

respondre 

restar 

saber 

sumar 

traduir 

treballar 

abecedari 

analisi 

dictat 

divisio 

lectura 

lletra 

multiplicacio 

numero (o nombre) 

pronunciacio 

pronunciar 

redaccio 

resta 

suma 

traduccio 

vocabulari 

xifra 

boligraf 

deures 

diccionari 

esborrador 

exemple 

exercici 

guix 

11 apis 

llibre 

llibreta 

pagina 
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pissarra 

repas 

resum 

10. Compres 

10.1 Activitat comercial 

accions 

anar a comprar 

atendre (els clients) 

canviar 

cobrar 

comprar 

comptar 

demanar 

despatxar 

embolicar 

van doblegar 

encarregar 

ensenyar 

enviar 

pagar 

reclamar 

tornar el canvi 

triar 

persones 

amo / mestressa 

client/-a 

dependent/-a 

encarregat/-ada 

objectes 

bossa 

caixa 

diners 

paquet 

taulell 

tiquet 

conceptes com: 

barat/-a 

car/-a 

canvi 
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comanda 

comers 

compra 

compte 

costar 

encarrec 

garantia 

preu 

valer 

venda 

retols usuals 

noms d'articles i productes concrets (v. III. 10.3, 10.4, 5.4, 2.4, 2.6, 3.1, 10.6, 

10.7,10.8,10.9, 8.5,10.12 i II. 6.1.16) 

noms d'establiments (v. III. 10.2) 

retols com: 

caixa 

empenyeu 

entrada 

escales mecaniques 

estireu 

lavabos 

no toqueu 

obert 

oferta 

planta 

rebaixes 

sortida 

van eixida 

sortida d'emergencies 

tancat 

10.2 Tipus d'establiment 

autoservei 

botiga (de menjar, de roba...) 

bugaderia 

carnisseria 

centre comercial 

comerc 

drogueria 

estanc 

ferreteria 

grans magatzems 

forn 

fruiteria 
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llibreria 

mercat 

parada de (peix, earn...) 

peixateria « 

pla^a (anar a la placa) 

quiosc 

sabateria 

supermercat 

tenda 

tintoreria 

xarcuteria 

10.3 Alimentacio 

establiments (v. III. 10.2) 

productes alimentaris 

cam 

earn (de...) 

be / xai 

var. xot, coder 

bou 

conill 

pollastre 

pore 

vedella 

bistec 

costella 

(R) cuixa 

(R) espatlla 

var. xulla 

Horn 

(R)pit 

ous 

embotits i similars 

embotit 

botifarra 

(R) cansalada 

(R) fuet 

(R) llonganissa 

pernil 

var. cuixot 

sobrassada 
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salsitxa 

(R) xoric,o 

peix i marisc 

peix 

marisc 

(R) bacalla 

var. abadejo 

(R) calamars 

(R) cloissa 

(R) escamarla 

gamba 

llagosta 

(R) llagosti 

llenguado 

musclo 

var. clotxina 

rap 

sardina 

(R) sipia o sepia 

(R) truita de riu 

verdures ifruites 

verdura 

fruita 

carxofa 

var. escarxofa 

ceba 

cirera 

col 

coliflor 

var. floricol, colflori 

enciam 

var. lletuga 

esparrec 

espinac 

llimona 

var. llimo, llima 

maduixa 

var. fraula 

mandarina 

melo 

var. melo d'olor 

mongeta tendra 

var. bajoqueta, bajoca 
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oliva 

pastanaga 

var. safandria 

patata 

var. creilla, trumfa 

pebrot 

var. pebre 

pera 

pinya 

poma 

var. mansana 

pressec 

var. melicoto, bresquilla 

rai'm 

var. reim, rem 

rave 

var. ravec 

sindria 

var. melo d'aigua 

taronja 

tomaquet 

var. tomatiga, domatiga, tomaca, tomata 

(R) llegums 

llegum 

cigrons 

var. ciurons 

faves 

llenties 

mongetes 

var. fesols 

pesols 

var. xitxeros 

e species i alt res condiments 

all 

(R) bolet 

(R) formatge ratllat 

julivert 

(R) maionesa 

mantega 

(R) mostassa 

oli 

pebre 

var. pebre bo 

sal 

vinagre 
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pa i pastissos 

coca 

croissant 

(R) ensaimada 

pa 

pasta 

pastis 

(R) torro 

(R) tortell 

dolgos 

bombo 

caramel 

(R) crema 

flam 

gelat 

(R) mato 

van brossat, brull 

mel 

nata 

sucre 

xocolata 

conserves 

conserva 

anxoves 

musclos 

olives 

sardines 

tonyina 

llet i derivats 

llet 

formatge 

iogurt 

mantega 

nata 

pastes i cereals 

arros 

canelons 

cereal 

fideus 

macarrons 

pasta 

begudes 

beguda 
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aigua 

cafe / tallat / cafe amb llet 

cava (o xampany) 

cervesa 

llet 

Ilimonada 

taronjada 

te 

vi (blanc, negre, rosat) 

pesos i mesures de productes alimentaris 

ampolla 

var. botella 

barra (de pa) 

bossa 

caixa 

capsa 

dotzena 

gram 

litre 

llauna 

paquet 

pes 

pesar 

pot 

quilo 

tall 

tros 

altres especificacions 

congelat/-ada 

cuit/-a 

dolc/-a 

fresc/-a 

gran 

gros/grossa 

gruixut/-uda 

madur/-a 

natural 

petit/-a 

picant 

prim 

salat/-ada 

tendre/-a 

verd/-a 
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10.4 Roba i cal^at 

establiments (v. III. 10.2) 

botigues de roba i sabateria 

peces de roba 

abric 

americana 

brusa 

calces (o bragues) 

calc,otets 

camisa 

camisa de dormir 

faldilla 

jaqueta 

jersei 

mitges 

van calces 

mitjons 

van calcetins 

pantalons 

van calgons 

pijama 

samarreta 

sostenidors 

vestit 

altres accessoris i details del vestit 

bossa 

bufanda 

cinturo 

var. Corretja 

corbata 

guants 

mocador 

paraigua 

calqat 

bota 

sabata 

sabatilla 

color (y. II. 6.1.4) 

genere o material (v. II. 6.1.16) 

mida, numero i talla (v. II. 3.5.1) 
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10.5 Articles d'us domestic 

establiments (v. III. 10.2) 

perfumeria i articles de bany (v. III. 2.6) 

mobiliari (v. III. 2.4) 

electrodomestics i altres objectes d'us domestic (v. III. 2.6) 

ferreteria ibricolatge (v. III. 3.1, eines, peces i instruments) 

10.6 Llibres i articles de papereria i material d'oficina 

autor 

conte 

diari 

diccionari 

editorial 

llibre 

novel-la 

revista 

tema 

titol 

agenda 

bloc 

boligraf 

impressora 

llapis 

llibreta 

maquina d'escriure 

ordinador 

paper 

paperera 

quadern 

sobre 

10.7 Productes audiovisuals (v. HI. 2.6, electrodomestics) 

aparell 

auriculars 

casset 

disc 

disc compacte 

ordinador 
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10.8 Joguines 

joe 

joguina 

var. joguet, jugueta 

bicicleta 

camio 

cotxe 

cuina 

nina 

pilota 

tren 

10.9 Estancs 

estanc 

cigar 

cigarret (o cigarreta) 

encenedor 

var. foguer 

impres 

llumins (o mistos o cerilles) 

paquet 

sobre segell 

tabac (ros, negre) 

10.10 Farmacies (v. III. 8.5, cures remeis i medicaments per curar i 10.5, perfumeria i 

articles de bany) 

10.11 Objectes de regal 

roba (v. III. 10.4) 

articles de perfumeria (v. III. 10.5, perfumeria i articles de bany) 

mobles (v. III. 2.4) 

llibres (v. ffl. 10.6) 

productes audiovisuals (v. III. 10.7) 

joguines (v. III. 10.8) 

joies (v. II. 6.1.16) 

joia 
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anell 

arracada 

bracalet 

var. polsera 

collaret 

rellotge 

10.12. Preus i sistemes de pagament 

barat/-a 

canvi 

car/-a 

duro 

euro 

factura 

moneda 

pesseta 

preu 

rebaixes 

rebut 

targeta de credit 

xec 

11. Gastronomia 

11.1 Menjars i begudes (v. IV. A. 6.8) 

aliments i begudes (v. III. 10.3) 

entrants i primers plats1 

amanida 

var. ensalada 

(R) escalivada 

var. pebres torrats, espencat 

(R) escudella 

(R) esqueixada 

ou ferrat 

var. ou fregit 

paella 

pure 

sopa 

truita 

1 S'hi inclouen solament els plats que tenen un nom especffic, diferent del d'alguns ingredients que el componen. 

Queden fora de la llista, doncs, plats com mongetes, fideus, costelles..., que ja hem vist a HI. 10.3. 
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segons plats 

cam o peix a la brasa / a la planxa / amb sue 

(R) estofat 

(R) guisat 

(R) mandonguilles 

var. pilotes 

(R) rostit 

postres (v. m. 10.3. verdures i fruites, pa i pastissos i dolgos) 

pa acompanyat 

entrepa (o sandvitx) 

van badall, panet 

pa torrat (o torrades) 

pa amb tomaquet 

var. pa amb oli 

pa amb + nom del producte (xocolata, formatge...) 

(R) salses 

allioli 

maionesa 

salsa de + nom del producte (tomaquet...) 

vinagreta 

11.2 Preparacio, ingredients i receptes 

(R) ingredients 

preparacio 

recepta 

operacions 

amanir 

var. trempar 

bullir 

congelar 

coure 

descongelar 

fer a la brasa, a la planxa 

var, torrar 

fregir 

pelar 

servir 

var. escudellar 

tastar 

ingredients i quantitats (v. III. 10.3, productes alimentaris, pesos i mesures de 

productes alimentaris i altres especificacions) 
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11.3 Menjar fora de casa (v. III. 11.1) 

bar 

cambrer 

carta 

compte 

cuina + nom de nacionalitat (catalana, basca...) 

cuiner 

menjador 

menu 

plat (tfpic, del dia, combinat) 

propina 

restaurant 

vi de la casa 

apreciacions globals 

barat/-a 

be de preu 

bo/bona 

car/-a 

dolentAa 

12. Serveis publics i privats 

12.1 Administracio publica 

administracio 

institucions administratives (v. III. 7.1, institucions polftiques i administratives) 

tramits administratius 

anullacio 

anuMar 

carnetd'identitat 

carnet de conduir 

certificat 

contracte 

demanda 

denuncia 

denunciar 

donar d'alta / de baixa 

firma (o signatura) 

firmar (o signar) 

inscripcio 

inscriure's (a la Seguretat Social, en una companyia d'assegurances) 
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legalitzar 

pagar (una multa, els impostos...) 

passaport 

reclamacio 

reclamar 

(R) registrar 

(R) registre 

soHicitar 

soHicitud 

(R) documents i textos propis de VAdministracio 

acta 

anunci 

avis 

certificat 

copia 

formulari 

fotocopia 

impres 

informe 

instancia 

permis 

peticio 

llocs propis de VAdministracio 

delegacio 

despatx 

finestreta 

oficina 

servei 

taulell 

12.2 Area laboral (v. m. 3.3, 3.5 i 3.6) 

alta /baixa medica (donar-se d'alta / de baixa) 

atur (inscriure's a l'atur) 

cartilla de la Seguretat Social 

contracte de treball 

conveni (coHectiu) 

pensio 

salari 

Seguretat Social 

sindicat 

sou 

van jornal 
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12.3 Servei sanitari 

cartilla de la Seguretat Social 

(R) grup sanguini 

hospitalitzacio 

hospitalitzar 

mutua 

revisio medica 

urgencies 

simptomes (v. III. 8.4, simptomes de malalties) 

personal medic i assistencia sanitaria (v. III. 8.5) 

12.4 Ensenyament (v. III. 9.1,9.2, 9.3 i 9.4) 

12.5 Correus i telecomunicacions 

correus 

telefon 

telegrafs 

telefon 

cabina 

conferencia 

despenjar 

informacio 

linia telefonica 

guia telefonica 

numero de telefon 

penjar 

prefix 

senyal (de linia, de comunicar) 

telefonar 

van cridar, tocar 

telefonica 

telefonista 

trucar 

correus 

apartat de correus 

bustia 

carta 

carter/-a 

certiflcat 

correus 

(R) destinatari 

enviar (una carta, un paquet...) 
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impres 

paquet 

per avio / correu aeri 

segell 

tirar una carta 

urgent 

telegrafs 

telegraf 

telegrama 

12.6 Serveis d'emergencia 

ambulancia 

bombers 

metges d'urgencia 

policia 

urgencies 

emergencies 

accident 

atac (de cor...) 

atracament 

foe (calar-se foe) 

incendi 

inundacio 

robatori 

peticio d'ajut 

ajuda! 

ajut! 

auxili! 

foe! 

socors! 

advertencies 

avis 

avisar 

denuncia 

denunciar 

perill 

12.7 Guardies i policies (v. III. 12.6) 

atracament 

atracar 

comissaria 

denuncia 
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denunciar 

guardia (municipal, urbana, civil) 

mosso d'esquadra 

policia 

robar 

robatori 

tramits 

fer-se / renovar-se (el passaport; el carnet d'identitat, de conduir) 

pagar(unamulta...) 

12.8 Banes i caixes 

bane 

bitllet 

caixa (d'estalvis) 

caixer automatic 

compte corrent 

credit 

diners 

director 

empleat 

estalvis 

finestreta 

gir 

interes 

llibreta d'estalvis 

moneda 

nomina 

prestec 

quantitat 

saldo 

talonari 

targeta de credit 

transferencia 

xec 

operacions bancaries 

canviar moneda 

cobrar (la nomina, la pensio...) 

demanar (un credit, un prestec) 

ingressar (diners) 

obrir (un compte, una llibreta) 

pagar (un rebut) 

treure (diners) 
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12.9 Serveis de reparacions domestiques 

electricista 

fuster 

lampista 

paleta 

var. picapedrer, obrer 

pintor 

tecnic 

ovaries i reparacions domestiques 

arreglar 

avaria 

espatllar 

espatllat/-ada 

instal-lar 

instaMacio (de gas, de Hum...) 

netejar 

neteja 

pintar 

pintura 

reparacio 

trencar 

pressupost i condicions de pagament 

contracte 

factura 

garantia 

ma d'obra 

material 

pagar (al comptat, a terminis) 

pressupost 

rebut 

12.10 Serveis relacionats amb vehicles 

electricista 

garatge 

gasolinera (o estacio de servei) 

grua 

mecanic 

parquing (o aparcament) 

taller de reparacions 

avaries 

avaria (o pana) 

espatllar-se 

fer soroll 

304 



no engegar-se 

no anar be +part de Vautomdbil (v. III. 5.2, Fautomobil i altres vehicles de carre-

tera) 

no arrencar 

no funcionar 

parar-se 

punxar-se (o rebentar-se) una roda (o un pneumatic) 

trencar-se 

serveis i reparacions de vehicles 

arreglar 

canviar una roda 

engegar 

netejar 

omplir el diposit 

posar benzina (o gasolina) 

revisio (del cotxe, dels frens...) 

12.11 Transports publics (v. III. 5.2, viatge amb ferrocarril, viatge amb avio, viatge amb 

vaixell) 

abonament 

autobus 

autocar 

bitllet 

cobrador 

conductor 

entrada 

estacio (de metro, de tren...) 

metro 

fer una (parada) 

parada (de taxis, d'autobus...) 

parar 

sortida 

var. eixida 

taquilla 

taxi 

taxista 

12.12 Agencies de viatges (v. HI. 5.3, 5.5 i 5.6) 

12.13 AHotjament i serveis d'hostaleria 

tipus d'allotjament (v. III. 5.6) 

clau 

conserge 

llogar (un apartament, un pis...) 

lloguer 
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passaport 

recepcio 

reserva 

reservar (una habitacio, un allotjament...) 

temporada (alta / baixa) 

serveis 

aire condicionat 

bar 

(R) bugaderia 

calefaccio 

discoteca 

lloguer de cotxes 

piscina 

restaurant 

sala (de festes, de reunions...) 

telefon 

televisor 

(R) tintoreria 

personal d'un establiment (v. III. 5.6, personal d'un establiment hoteler) 

, Llocs 

13.1 Indicacio de llocs i itinerari 

situacio d'un Hoc (v. II. 3.1) 

situacio relativa (v. II. 3.2) 

distancia (v. II. 3.3) 

desplagaments (v. II. 3.4) 

localitzacio en un entorn urba (v. III. 1.6, 2.1 i 2.9) 

localitzacio en un entorn rural (v. III. 2.10) 

vehicles i mitjans de transport (v. III. 5.2) 

itineraris (v. III. 5.1) 

(R) indicacions de transit mes usuals 

carrer sense sortida 

cediu el pas 
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direccio (obligatoria, prohibida, unica) 

gual 

obres 

prohibit (girar, el pas, aparcar...) 

senyal (d'obligacio, de prohibicio, de perill...) 

velocitat limitada 

(R) indicacions urbanes i vials mes corrents 

aeroport 

ajuntament 

autopista 

centre (de la ciutat, de la vila) 

hospital 

platja 

port 

ronda 

13.2 Distribucio d'un edifici (v. III. 2.3) 

ascensor 

atic 

baixos 

consergeria 

entrada 

escala 

planta baixa 

porteria 

primer / segon / tercer /... pis 

sobreatic 

apartament 

corredor 

departament 

despatx 

pis 

planta 

porta 

seccio 

distribucio interior (v. III. 2.3, habitacions, aitres peces o llocs d'un habitatge i 

dimensions) 

mobiliari i decoracio (v. III. 2.4) 

installations (v. III. 2.5) 

equipament domestic (v. III. 2.6) 

manteniment (v. III. 2.7) 
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14. Condidons atmosferiques 

14.1 Condicions atmosferiques 

eel 

contaminacio atmosferica 

fer (bo, bon/mal temps, calor, sol, fred, vent, una tempesta...) 

grau (x graus sobre/sota zero) 

neu 

nevada 

nevar 

nuvol 

ombra 

ploure 

pluja 

sol 

tempesta 

termometre 

vent 

14.2 Clima 

agradable 

calid 

clima 

desagradable 

fred 

humit 

mediterrani 

suau 

temperatura 

variable 

15. Domini de la llengua 

15.1 Expressio oral 

accent 

ben/mal dit 

ben/mal pronunciat 

consonant 

correcte/-a 

dir 

expressar-se 

expressio 
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incorrecte/-a 

llegir (en veu alta) 

nom de les lletres (a, be, ce, efa, ics...) 

parlar 

pronunciacio 

pronunciar 

repetir 

so 

veu 

vocal 

15.2 Comprensio oral 

comprendre 

comprensio 

entendre 

escoltar 

repetir 

sentir 

(R) significar 

significat 

voler dir 

15.3 Expressio escrita 

accent 

alfabet 

apostrof 

coma 

cometes 

dieresi 

dos punts 

escriure 

falta (o error) 

lexic 

lletra (nom de les lletres) 

majuscula 

minuscula 

punt 

punt i coma 

signe (d'interrogacio, d'admiracio) 

15.4 Comprensio lectora 

lectura 

llegir 

pagina 

paragraf 
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ratlla (o linia) 

significat (d'una paraula, d'una frase) 

text 

15.5 Conceptes linguistics 

gramatica 

morfologia 

ortografia 

sintaxi 

frase 

oracio 

adjectiu 

adverbi 

article 

atribut 

complement 

conjugacio 

conjuncio 

femeni 

interjeccio 

masculi 

nom / substantiu 

plural 

predicat 

preposicio 

pronom 

singular 

subjecte 

verb 
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IV. Components gramaticals 

Index dels components gramaticals 

A. MORFOLOGIA 

1. Nom 

1.1 Categories nominals 

1.1.1 Nomspropis 

1.1.2 Noms comuns 

1.2 Flexio de genere 

1.2.1 Formes de flexio regular 

1.2.2 Formes de flexio irregular 

1.2.3 Formes de flexio invariable 

1.3 Flexio de nombre 

1.3.1 Formes de flexio regular 

1.3.2 Formes de flexio invariable 

1.4 Formacio de noms 

1.4.1 Noms d'activitats i d'oficis 

1.4.2 Noms de llocs 

1.4.3 Gentilicis 

1.4.4 Noms que indiquen conjunts 

1.4.5 Noms que indiquen accio o efecte d'una accio 

1.4.6 Noms que indiquen qualitats o estats 

1.4.7 Noms que indiquen dimensions i mides 

1.4.8 Noms que indiquen tendencies, doctrines o ideologies 

1.4.9 Noms que indiquen pertinenca ideologica 

1.4.10 Noms que indiquen utilitat d'un objecte o d'un recipient 

1.4.11 Noms de plantes o arbres fruiters 

2. Pronom 

2.1 Pronoms demostratius 

2.2 Pronoms personals 

2.3 Pronoms adverbials 

2.4 Combinacio de pronoms 

2.5 Usos emfatics dels pronoms 

2.6 Pronoms possessius 

2.7 Pronoms relatius 

2.8 Pronoms interrogatius 

2.9 Pronoms indefinits 

3. Determinants 

3.1 U article 

3.1.1 Article definit 
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3.1.1.1 Flexio de genere i nombre 

3.1.1.2 Apostrofacio i contraccio 

3.1.2 Article indefinit 

3.1.2.1 Flexio de genere i nombre 

3.1.3 Article personal 

3.1.3.1 Flexio de genere 

3.1.3.2 Apostrofacio i contraccio 

3.1.4 Us del' article 

3.2 Adjectius demostratius 

3.3 Adjectius possessius 

3.4 Adjectius interrogatius i exclamatius 

3.5 Adjectius quantitatius 

3.5.1 Quantitatius indefinits 

3.5.1.1 Gradacio i flexio de genere i nombre 

3.5.1.2 Altres adjectius indefinits 

3.5.1.3 Us d'alguns quantitatius 
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4.2.2 Formes de flexio invariable 

4.3 Flexio de nombre 

4.3.1 Formes de flexio regular 

4.4 Formacio d'adjectius 

4.4.1 Superlatius 

4.4.2 Intensius 

4.4.3 Indicadors de procedencia o de pertinenca a un grup 

4.4.4 Indicadors de la naturalesa o la caractenstica essencial d'un element 

4.4.5 Matisadors que indiquen tendencia 

4.4.6 Indicadors d'accio o d'activitat 

4.4.7 Indicadors de possibilitat 

4.4.8 Indicadors d'efecte d'una accio 

4.5 Comparatius 

5. Adverbis 

5.1 De temps 

5.1.1 De referencia temporal de present 

5.1.2 De referenda temporal de passat 

5.1.3 De referenda temporal de futur 

5.1.4 D'imminencia 

5.1.5 D'anterioritat 

5.1.6 De posterioritat 

5.1.7 De simultaneitat 

5.1.8 De freqiiencia i duracio 

5.1.9 Deseqiiencia 

5.1.10 De situacio temporal 

5.2 De Hoc 

5.3 Dedireccio 

5.4 De manera 

5.4.1 Adverbis i locucions d'us frequent 

5.4.2 Formacio d*adverbis de manera a partir de la forma femenina d'un adjfectiu 

qualificatiu i el sufix -ment 

5.5 De grau quantitatiu 

5.6 Dereiteracio 

5.7 D'unicitat 

5.8 Dematis 

5.9 Interrogatius 

5.10 Afirmatius 

5.11 Negatius 

5.12 Dedubte 

6. Preposicio 

6.1 De situacio 

6.2 De posicio relativa 

6.3 De distancia 

6.4 De direccio 

6.5 D'origen o de procedencia 

6.6 De destinacio 
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6.7 De temps 

6.8 De manera o caracteristic 

6.9 D'agent 

6.10 De causa o motiu 

6.11 Definalitat 

6.12 De mitja o instrument 

6.13 Depertinenca 

6.14 D'inclusio/exclusio 

6.14.1 D'inclusio 

6.14.2 D'exclusio 

6.15 Detema 

6.16 D'oposicio 

6.17 De companyia o concurrecia 

6.18 Deconcessio 

6.19 D'aposicio 

6.20 De substitucio 

6.21 Introductores de complements verbals 

6.21.1 De complement directe 

6.21.2 De complement indirecte 

6.21.3 De complement agent en una oracio passiva 

6.21.4 De complement d'objecte en verbs de regim preposicional 

6.22 Introductores de complements d'adjectius 
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7.2.9 D'accio continua 

7.2.10 De realitzacio recent 

7.2.11 D'accio imminent 

7.2.12 D'accio frequent 

7.2.13 D'efecte consecutiu 

7.3 Formes verbals regulars 

7.3.1 Infinitiu 

7.3.2 Gerundi 

7.3.3 Participi passat 

7.3.4 Formes simples d'indicatiu 

7.3.4.1 Present 

7.3.4.2 Imperfet 

7.3.4.3 Perfet 

7.3.4.4 Futur 

7.3.5 Formes compostes d'indicatiu 

7.3.5.1 Passat indefinit 

7.3.5.2 Passat perfet perifratic 

7.3.5.3 Plusquamperfet 

7.3.5.4 Anterior 

7.3.5.5 Futur compost 

7.3.6 Formes simples de subjuntiu 

7.3.6.1 Present 

7.3.6.2 Imperfet 

7.3.7 Formes compostes de subjuntiu 

7.3.7.1 Passat perfet 

7.3.7.2 Plusquamperfet 

7.3.8 Condicional 

7.3.8.1 Condicional simple 

7.3.8.2 Condicional compost 

7.3.9 Imperatiu 

7.3.10 Formes compostes d'ifinitiu i gerundi 

7.3.11 Alteracions ortografiques regulars 

7.3.11.1 Canvis consonantics del radical davant -e i -i 

7.3.11.2 Us de la dieresi en desinencies regulars 

7.4 Formes verbals irregulars 

7.4.1 Alteracions en el radical 

7.4.1.1 Canvis vocalics 

7.4.1.2 Supressio de la consonant d final del radical en verbs de la 2a. conj. 

7.4.1.3 Reforc consonantic de d entre el radical i la terminacio 

7.4.1.4 Radicals velaritzats 

7.4.1.5 Modificacions en diftong del radical 

7.4.2 Alteracions en la terminacio 

7.4.3 Dobles formes d'imperatiu (tingues/te, vine, digues) 

7.4.4 Formes irregulars del participi 

7.4.4.1 En verbs de la 2a. conjugacio 

7.4.4.2 En verbs de la 3a. conjugacio 

7.4.4 Verbs amb irregularitats especials 

7.5 Us dels verbs SER, ESTAR i HAVER-HI 
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7.5.1 Us dels verbs SER i ESTAR en oracions atributives 

7.5.2 Us del verb ESTAR amb valor intransitiu 

7.5.3 Us del verb ESTAR en perifrasis d'accio continuada 

7.5.4 Us de SER i d'HAVER-HI per indicar localitzacions 

7.6 Formacio de verbs a partir de substantius i d'adjectius 

8. Conjuncions 

8.1 Conjuncions de coordinacio 

8.1.1 Copulatives 

8.1.2 Disjuntives o optatives 

8.1.3 Adversatives 

8.1.4 IHatives 

8.2 Conjuncions de subordinacio 

8.2.1 La conjuncio que 

8.2.2 La conjuncio si 

8.2.3 La conjuncio perque 

8.2.4 Habilitacio d'altres elements gramaticals com a nexes conjuntius 

B. SlNTAXI 

1. Constituents de l'oracio 

1.1 SN com a subjecte de l'oracio 

1.1.1 SN format per un pronom 

1.1.2 SN format per Det + N 

1.1.3 SN format per GN + S Adj 

1.1.4 SN format per Det + S Adj 

1.1.5 SN implicit en la conjugacio verbal 

1.2 SV 

1.2.1 V impersonal 

1.2.2 V intransitiu 

1.2.3 V+SN amb funcio de complement directe 

1.2.3.1 V transitiu + SN format per un pronom 

1.2.3.2 V transitiu + SN format per un N 

1.2.3.3 V transitiu + SN format per Det + N 

1.2.3.4 V transitiu + SN format per GN + S Adj 

1.2.4 V(+SN) +SPrep 

1.2.4.1 V (+SN) + SPrep format per (per) a + SN, amb funcio de comple 

ment indirecte 

1.2.4.2 V (+SN) + pronom amb funcio de complement indirecte 

1.2.4.3 V (+SN) + SPrep amb funcio de complement preposicional de 

regim verbal 

1.2 A A V (+SN) + pronom amb funcio de complement preposicional de 

regim verbal 

1.2.5 V(+SN) + SAdv 

1.2.5.1 SAdv format per un adverbi 

1.2.5.2 SAdv format per una locucio adverbial 
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1.2.5.3 SAdv format per un Sprep amb valor adverbial 

1.2.5.4 SAdv format per un pronom adverbial 

1.3 SN + Vcop+Atr 

1.3.1 Amb el verb SER com a Vcop 

1.3.1.1 (SN+)SER + SN 

1.3.1.2 (SN+) SER + SAdj 

1.3.1.3 (SN+) SER + SPrep 

1.3.1.4 (SN+) SER + SAdv 

1.3.1.5 (SAdv+) SER + SN 

1.3.2 Amb el verb ESTAR com a Vcop 

1.3.2.1 (SN+) ESTAR + SAdj 

1.3.2.2 (SN+) ESTAR + SAdv 

1.3.3 Amb el verb SEMBLAR com a Vcop 

1.3.3.1 (SN+) SEMBLAR + SN 

1.3.3.2 (SN+) SEMBLAR + SAdj 

1.3.3.3 (SN+) SEMBLAR + SAdv 

1.3.4 Amb verbs que indiquen transformacio com a Vcop 

1.3.4.1 (SN+) TORNAR-SE + SAdj 

1.3.4.2 (SN+) FER-SE + SAdj 

1.3.4.3 (SN+) FER-SE + SPrep 

1.3.4.4 (SN+) QUEDAR + SAdj 

1.3.4.5 (SN+) QUEDAR + SAdv 

1.3.4.6 (SN+) POS AR-SE + SAdj 

2. Tipus d'oracions 

2.1 Declaratives 

2.1.1 Impersonals 

2.1.2 Intransitives 

2.1.2.1 Intransitives pures 

2.1.2.2 Intransitives amb verbs de regim preposicional 

2.1.3 Transitives 

2.1.4 Atributives 

2.1.5 Passives reflexives 

2.1.6 Passives amb el verb SER 

2.2 Interrogatives 

2.2.1 Amb resposta si/no 

2.2.2 Intiodui'des per un interrogate 

2.3 Imperatives 

2.3.1 Ordres 

2.3.1.1 Amb formes d'imperatiu 

2.3.1.2 Amb formes de present de subjuntiu 

2.3.2 Prohibicions 

2.4 Exclamatives 

2.4.1 Amb particules exclamatives 

2.4.2 Sense particules exclamatives 

3. L'oracio composta 

3.1 Oracions coordinades 
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3.2. Orations subordinades 

3.2.1 Orations substantives 

3.2.2 Orations adjectives 

3.2.3 Oracions adverbials 

A. MORFOLOGIA 

1. Nom 

1.1 Categories nominate 

1.1.1 Noms propis (de persones, geografics, d'institutions, de festes, etc.)1 

1.1.2 Noms comuns (vegeu tots els exponents lexicals substantius de II i III) 

1.2 Flexio de genere 

1.2.1 Formes de flexio regular 

1.2.1.1 Oposicio -0 / -a 

a) sense cap modificacio 

b) amb sensibilitzacio consonantica -r/-ra 

-nt / -nta 

c) amb sonoritzacio consonantica -c / -ga 

-t/'da 

-p f-ba 

d) amb reforc postonic-«- al femeni 

e) amb modificacio de grafia -s / -ssa 

f) amb alteracio de la marca grafica d'accent 

1.2.1.2 Oposicio -e/-a 

1.2.1.3 Oposicio -o/-a 

1.2.1.4 Oposicio -leg / -loga 

1.2.1.5 Oposicio -(vocal+)w / -(vocal+)va 

1.2.2 Formes de flexio irregular 

1.2.2.1 Oposicio -or /-riu 

1.2.2.2 Femeni amb sufix -essa 

fill/filla 

senyor / senyora 

president /presidenta 

amic/amiga 

nebot/neboda 

Hop / lloba 

germa / germana 

cosi/cosina 

gos / gossa 

avi/avia 

pages /pagesa 

vei/vei'na 

sogre / sogra 

burro /burra 

psicoleg /psicdloga 

jueu /jueva 

actor / actriu 

metge / metgessa 

1 No especifiquem, per raons 6bvies, els noms propis quc un aprenent de catala ha de coneixer per assolir el nivell 

llindar. Evidentment, hauran d'estar familiaritzats amb la pronunciacio i la grafia dels noms propis que, d'acord amb la 

seva experiencia personal, hagin d'usar amb mes freqiiencia. 
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1.2.2.3 Femeni amb sufix -ina 

1.2.2A Masculf amb sufix -ot 

1.2.2.5 Oposicio a partir de lexemes diferents 

1.2.3 Formes de flexio invariable 

a) Amb sufix -ista 

b) Amb sufix -aire 

c) Amb sufix -cida 

gall/ gallina 

bruixot / bruixa 

home/dona 

pare / mare 

oncle/tia 

amo / mestressa 

toro/vaca 

artista 

escombriaire 

suicida 

1.3 Flexio de nombre (vegeu II. 7.2) 

1.3.1 Formes de flexio regular 

1.3.1.1 Oposicio -0/-s 

a) sense cap modificacio 

b) amb modificacio 

c) amb modificacio consonantica 

home/homes 

fill /fills 

estudiant / estudiants 

-a / -es dona /dones 

artista / artistes 

-caf -ques boca / boques 

-ga / -gues amiga / amigues 

-ga / -ces plaqa /places 

-ja / -ges taronja / taronges 

-gua / -giies aigua / aigiies 

-qua / -ques pasqua /pasqiies 

germd / germans 

cosi/cosins 

e) amb alteracio de la marca grafica d'accent examen / examens 

vei/veins 

d) amb refor? postonic -n- al plural 

1.3.1.2 Oposicio -0 / -os (nomes per a noms masculins) 

a) sense cap modificacio -S / -SOS 

-c/ -cos 

-xZ-xos 

-ix/-ixos 

-tx / -txos 

-xt/-xtos 

-sc / -scos 

-st / -stos 

mes / mesos 

pis / pisos 

curs / cursos 

brag / bragos 

reflex / reflexos 

calaix / calaixos 

despatx / despatxos 

text/textos 

disc / discos 

gust/gustos 
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b) amb modificacio de grafia -s / -ssos pas /passos 

progres /pwgressos 

pastis /pastissos 

c) amb modificacio consonantica -ig / -jos passeig /passejos 

-ig / -tjos desig / desitjos 

d) amb alteracio de la marca grafica d'accent pages /pagesos 

pais /pa'isos 

arros / arrossos 

1.3.2 Formes de flexio invariable 

1.3.2.1 Nom de dies de la setmana dilluns, dimarts... 

1.3.2.2 Alguns noms aguts acabats en -(consonant+).y temps, fons, pols... 

1.3.2.3 Els noms no aguts acabats en -s llapis, cactus... 

1.4 Formacio de noms 

1.4.1 Noms d'activitats i d'oficis (vegeu III. 3.1 i 9.2) 

1.4.1.1 Noms derivats de noms amb sufix-er/ -era faster 

carnissera 

1.4.1.2 Noms derivats de noms amb sufix -ista dentista 

1.4.1.3 Noms derivats de noms amb sufix-ari /-aria secretari 

fancionaria 

1.4.1.4 Noms derivats de noms amb sufix -aire escombriaire 

1.4.1.5 Noms derivats de verbs amb sufix -or/-ora pintor 

escriptora 

1.4.2 Noms de llocs 

1.4.2.1 Noms derivats de noms amb sufix -eria fusteria 

carnisseria 

1.4.2.2 Noms derivats de verbs amb sufix -(t)ori dormitori 

1.4.3 Noms derivats de noms que indiquen procedencia. Gentilicis (vegeu IV.A. 

4.4.3.a) 

1.4.3.1 Amb sufix -a / -ana catala 

cubana 

1.4.3.2 Amb sufix -i/-ina gironi 

argentina 

1.4.3.3 Amb sufix -es/-esa angles 

portuguesa 

1.4.3.4 Amb sufix -enc / -enca canadenc 

guatemalenca 
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1.4.3.5 Altres gentilicis d' us frequent2 extremenyZ-a 

bretoZ-ona 

bascZ-a 

brasilerZ-a 

1.4.4 Noms derivats de noms que indiquen conjunts 

1.4.4.1 Noms derivats de noms amb sufix-acta gentada 

1.4.4.2 Noms derivats de noms amb sufix -at ve'inat 

1.4.4.3 Noms derivats de noms amb sufix -menta vestimenta 

1.4.5 Noms derivats de verbs que indiquen accio o efecte d'una accio. 

1.4.6 Noms derivats d'adjectius que indiquen qualitats o estats (vegeu II. 6) 

1.4.6.1 Amb sufix -or tristor 

foscor 

1.4.6.2 Amb sufix -esa tristesa 

pobresa 

1.4.6.3 Amb sufix -ia alegria 

valentia 

1.4.6.4 Amb sufix-taf seguretat 

igualtat 

antiguitat 

1.4.6.5 Amb sufix -(e)dat claredat 

bondat 

1.4.6.6 Amb sufix -(it)ud solitud 

exactitud 

1.4.6.7 Amb sufix -cio perfeccio 

2 La necessitat de coneixer aquests o qualssevol altres gentilicis, en un nivell llindar, esta condicionada per l'experiencia 

personal dels aprenents. 
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1.4.7 Noms derivats de noms que indiquen dimensions i mides (vegeu II. 3.5) 

1.4.7.1 Diminutius amb sufix -et cadireta 

homenet 

1.4.7.2 Augmentatius amb sufix -as paquetas 

ullassos 

1.4.7.3 Nom de dimensions amb sufix -aria granddria 

llargdria 

1.4.7.4 Nom de dimensions amb sufix -ada llargada 

algada 

1.4.8 Noms derivats de noms que indiquen tendencies, doctrines o ideologies (v. III. 

7.1) 

Amb sufix -isme idealisme 

anarquisme 

islamisme 

1.4.9 Noms derivats de noms que indiquen pertinenga ideologica (vegeu III. 7.1 i 

IV.A. 4.4.3 d) 

Amb sufix -ista islamista 

1.4.10 Noms derivats de noms que indiquen utilitat d'un objecte o d'un recipient 

1.4.10.1 Amb sufix -er cendrer 

clauer 

1.4.10.2 Amb sufix -era paperera 

sucrera 

1.4.11 Noms derivats de noms que designen plantes o arbres fruiters (vegeu IQ. 2.10) 

1.4.11.1 Amb sufix -er castanyer 

roser 

1.4.11.2 Amb sufix -era olivera 
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2. PrOllOIll (vegeu II. 1) 

2.1 Pronoms demostratius (vegeu II. 1.1.4 i 1.2.4) 

*sol usar-se aquests en Hoc d'aqueixos 

2.2 Pronoms personals (vegeu II. 1.1.1, 1.2.1 i 9.1) 

Assolir el nivell llindar del catala suposa saber usar correctament i adequadament, segons 

la referenda personal, el grau de formalitat i la seva situacio respecte al verb, les formes 

pronominals seguents: 

1 L'us explicit i productiu del pronom vos no es contempla en aquestMve// llindar. Tanmateix, si que se'n preveu un 

coneixement receptiu i, fins i tot, un us implicit en la redaccid de textos formals que requereixen un tractament personal 

sense marca de genere. 
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2.3 Pronoms adverbials 

Assolir el nivell llindar del catala suposa saber usar, correctament i adequadament, els 

pronoms adverbials segiients: 

hi 

en ('n) 

ne(n') 

hi 

hi 

a) per referir-se a indicacions de Hoc (vegeu II. 1.1.7 i 3.1) 

b) per referir-se indicacions instrumentals (vegeu II. 9.1.5) 

c) per referir-se a complements preposicionals (v. EL 1.1.1,1.2.1 i 9.1.2) 

2.4 Combinacio de pronoms 

Assolir el nivell llindar del catala suposa saber usar, correctament i adequadament, les 

segiients cominacions pronominals: 

en('n) 

ne(n') 
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En un registre coMoquial, s'admetran tambe altres formes dialectals d'aquestes 

combinacions, com ara les propies del parlar balearic. 

2.5 Usos emfatics dels pronoms 

En arribar al nivell llindar, un aprenet de catala ha de ser capac d'usar les seguents 

combinacions redundants de pronoms per donar emfasi a una expressio: 
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jo + em 

tu +et 

/ell/ + es 

nosaltres +ens 

vosaltres + us 

a mi +em 

a tu +et 

a /ell/+li 

a nosaltres +ens 

a vosaltres +us 

a/ells/ +els 

Jo nom'ho crec 

No t'hopensaves tu, eh? 

Elles s'han equivocal i no nosaltres. 

Ens n 'hem adonat nosaltres. 

No us entendreu mai, vosaltres. 

A mi em consta que aixd no es veritat. 

Que t'han dit a tu? 

A ella no lifalta de res. 

A nosaltres no ens enganyes. 

Perd que us hanfet a vosaltres ? 

A ells no els sembla malament. 

2.6 Pronoms possessius (vegeu II. 1.1.3 i 1.2.3) 

2.7 Pronoms relatius (vegeu II. 1.2.10 i IV.B. 3.2.2) 

2.7.1 Pronom aton que 

a) amb antecedent explicit 

fent de subjecte 

fent de complement directe 

b) amb determinant 

fent de subjecte 

fent de complement directe 

Qui era la senyora que ha trucat abans? 

Ensenya'm el llibre que t'has comprat. 

Qui era la que ha trucat abans? 

En Pere es aquell que duu ulleres. 

Ensenya'm aixd que t'has comprat. 

Que es allo que porta la Maria ? 

2.7.2 Pronoms tonics que i qui 

a) amb antecedent explicit i darrere 

les preposicions a, amb, de, en, per Lyarticle a que es refereix I'advocat... 

Es la mateixa noia amb quifestejava. 
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Aquest es el Hoc de que et vaig parlar. 

Es la persona en qui tine mes confianqa. 

La raoper que no te n'havia dit res... 

b) pronom qui sense antecedent Qui no vulgui venir que ho digui ara. 

c) (R) pronom qui amb determinant (R Aquells qui no vulguin participar en 

el proces de seleccio... 

(R) Hi podra participar tothom qui 

acrediti un minim de tres anys de 

servei actiu... 

2.7.3 Pronoms compostose/ qual, la qual, els quals, les quals sanb antecedent explicit 

i darrere les preposicions a, amb, de, en, per 

L 'article al qual es refereix Vadvocat... 

Es la mateixa noiaamb la qualfestejava. 

Aquests son el llocs dels quals et vaig 

parlar. 

Son les persones en les quals tine mes 

confianqa. 

La raoper la qual no t'havia dit res... 

2.1.4 Pronom relatiu adverbial on 

a) amb antecedent explicit Aquesta es I'escola on vaig estudiar 

No recordo el camiper on vaig passar. 

Coneixes els pais dyon ve ? 

b) (R) sense antecedent (R) On vaig no em coneix ningu. 

2.8 Pronoms interrogatius (vegeu II. 1.1.9 i IV.B. 3.2.1.2) 

2.8.1 Us dels pronoms: 

que (per a preguntar sobre coses o fets) 

qui (per a preguntar sobre persones) 

/quin/ (per a preguntar sobre una persona, una cosa o un fet entre 

d'altres de possibles), 

i dels pronoms adverbials: 

on (per preguntar sobre llocs) 

com (per a preguntar sobre la manera) 

quan (per a preguntar sobre el temps) 

/quant/ (per a preguntar sobre la quantitat). 

2.8.2 Flexio de genere i nombre del pronom /quin/: 
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2.8.3 Flexio de genere i nombre del pronom adverbial /quant/'. 

2.8.4 Distincio entre l'us de quan i /quant/ per indicar temps i quantitat de temps, 

respectivament: 

Quan et va deixar? (on quan = 'en quin moment', 'quin dia') 

Quant fa que et va deixar? (on quant = 'quant temps', 'quants dies') 

2.9 Pronoms indefinits (vegeu II. 1.1.5,1.2.5 i 7.2) 

En arribar al nivell llindar, un aprenet de catala ha de ser capac d'usar, d'acord amb el 

significat que s'indica, els pronoms indefinits segiients 

a) un, una, per expressar primera persona de 

forma impersonal: A aquesta edat, unja no s 'estranya 

de res. 

b) tothom, per referir-se a la totalitat de persones: Tothom s 'ho va creure. 

c) tot, per referir-se a la totalitat de coses o fets: Tot es mentida. 

d)tots, totes, per referir-se anafdricament a una 

totalitat de persones (o d'essers vius), coses 

o fets: M'agraden totes. 

De sobte es van posartots a lladrar. 

e) tots, totes (+ numeral), per referir-se anafd 

ricament a un conjunt determinat de persones 

(o d'essers vius), coses o fets: Tots tres esteu equivocats. 

Aquell dia van passar dues coses 

importants, i totes dues 

m 'afectaven. 

f) algu, per referir-se d'una manera indefmida 

a una persona o a mes d'una. Algu ens ha seguitfins aquL 

g) alguns, algunes, uns quants, unes quantes, 

per referir-se anaforicament a una part de 

persones (o d'essers vius), coses o fets: 

h)l'un... I'altre, I'una... Valtra, 

els uns... els altres, les unes...les alt res, 

per referir-se anaforicament a dues 

(o a dos grups de) persones (o essers vius), 

coses o fets: 

Alguns no sabiem quefer. 

Unes quantes van sortir a la 

finestra. 

Uun no podia veure I'altre. 

Mentre les unes reien les altres 

ploraven. 
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i) cadascu, cada u, per referir-se, amb valor 

distributiu, a una totalitat de persones. 

j) cadascun, cadascuna, cada un, cada una, 

per referir-se anaforicament i amb valor 

distributiu a persones (o essers vius), 

coses o fets que formen part d'un conjunt 

k)qualsevol, per referir-se indistintament, 

d'entre un nombre indeterminat, 

a una persona (o a un esser viu), a una 

cosa o a un fet: 

1) ningu, per referir-se negativament a la 

totalitat de persones: 

m) res, per referir-se negativament a la 

totalitat de coses: 

n)res, com a sinonim d'alguna cosa en 

frases interrogatives o condicionals: 

Cadascu es lliure defer el que 

vulgui. 

Cada u del seu ofici. 

Quan tots els nens van ser alpati, 

vam repartir una bossa per a 

cadascun. 

Hi havia representacions de molts 

pai'sos, cada una amb la seva ban-

dera. 

Aixd ho potfer qualsevol. 

A aquest, qualsevol li diu res. 

No ho diguis a ningu. 

No he vist res. 

Voleu res per menjar? 

Si et diu res,fes veure que no el 

sents. 

3. Determinants 

3.1 L'article (vegeu II. 1.1.2 i 1.2.2) 

3.1.1 Article definit. 

3.1.1.1 Flexio de genere i nombre 

var. bal. col. 

var. occ. col. 

es, sa, es o ets, ses 

lo, los 
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3.1.1.2 Apostrofacio i contraccio 

a) casos en que s'apostrofa 1'article masculi singular 

-davant vocal o h seguida de vocal: Vamic, Vhome 

(excepte si la h es aspirada:) el hall de Vhotel 

-davant el niimeros 1 i 11 VI de gener, VI1 d'abril 

-davant s liquida Vstop 

b) casos en que s'apostrofa 1'article femeni singular 

-davant vocal o h seguida de vocal: Vestrella, Vtndia 

(excepte quan aquesta vocal es una 

i o una u atones, 

-davant el prefix a- negatiu, 

-davant el nom de lletres, 

en Pexpressio horaria la una:, 

o davant una h aspirada) 

la industria, la humitat 

la anomialitat 

la etna, la essa 

Ja es la una i cine. 

la Helen. 

Vesalpoble. 

Es dels veins. 

Hofaigpel teu be. 

Viu a cals sogres. 

c) contraccio a al, als 

de el del, dels 

per els pel, pels 

ca cal, cals 

(excepte quan Particle el determina 

una paraula que comenga amb vocal o h Surt a Vescenari. 

Es de Vamic del vet 

Corre per Vestadi. 

Viu a ca Vavi. 

o quan 1'article correspon al titol d'una 

publicacio o a un nom comercial) L'autorde (o d') El perfum. 

Un article de (o d')E\ Temps. 

Vaig a El Corte Ingles 

3.1.2 Article indefmit 

3.1.2.1 Flexio de genere i nombre 

3.1.3 Article personal 

3.1.3.1 Flexio de genere 

var. el na 
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3.1.3.2 Apostrofacio i contraccio (IV.A. 3.1.1.1) 

a) casos en que s'apostrofa 1'article masculi singular 

-davant vocal o h seguida de vocal: VAntoni, VHector 

(excepte si la h es aspirada:) en Harry 

-davant s lfquida VStuart 

b) casos en que s'apostrofa Particle femeni singular 

-davant vocal o h seguida de vocal: VOlga, I'Imma, VHelena 

(excepte quan aquesta vocal es una 

i o una « atones, la Isabel, la Ulrike 

o davant una h aspirada) la Helen 

c) contraccio 

ca + en —> can Can Pere. 

i tambe la contraccio amb la variant el de Farticle personal masculi: 

a al Dona-li al Lluis. 

de + el —> del EsdelJaume. 

per pel Ho faig pel Ramon, 

ca cal Viu a cal Jordi. 

(excepte quan Particle el determina 

una paraula que comenca amb vocal o h) Dona-li a VEnric. 

Es de VAntoni. 

Ho faig per I*Alex. 

Viu a ca VEsteve. 

3.1.4 Us de Particle 

A mes de coneixer i utilitzar correctament les diferents formes de Particle, les 

persones que assoleixen el nivell llindar han de ser capaces d'usar-les 

adequadament d'acord amb la seva funcio determinativa. Aquest us adequat, 

si be no ofereix gaires dificultats per a un parlant d'una llengua proxima al 

catala, pot esdevenir un dels punts de mes dificultat per a parlants de llengiies 

molt mes allunyades. En qualsevol cas, assolir el nivell llindar implica saber 

usar adequadament les formes de Particle en els casos segiients: 

a) Us de Particle definit: 

-per determinar un nom que implica 

la nocio d'unicitat o un valor generic: el sol, Vunivers, 

la histdria, el vi, 

els habitants de Girona, 

les aranyes. 

-per donar valor d'excepcionalitat a un concepte 

comu, caracteritzat per un sintagma adjectiu: Vhome dels meus somnis. 

la millor aigua del mon. 

-per determinar noms de conceptes abstractes: Vamor, Vamistat, 

la intel-ligencia. 
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-per determinar un nom especificat per un 

sintagma adjectiu: 

-amb funcio dictica no anaforica (II. 1.1.2): 

-amb funcio anaforica (II. 1.2.2) 

-per designar el nom de dies de la setmana 

de manera generica: 

-davant dates: 

-per substantivar una paraula pertanyent a una 

altra categoria gramatical: 

Porta 'm el llibre que hi ha 

damunt la meva tauleta. 

En resposta a la seva carta 

de 14 d'abril... 

Dona'meljersei. 

Dona 'm el blau. 

AI 'aparador hi havia unjersei 

que li agradava. Al cap de 

deu minuts va sortir amb el 

jersei posat. 

Si pogues triar entre aquests 

dosjerseis, em quedaria el 

blau. 

el(s) dilluns, el(s) dimarts, 

el(s) dimecres... (=cada 

dilluns, coda dimarts, 

cada dimecres...) 

Va neixer el 24 defebrer de 

1976. 

El llegir li hafetperdre 

Vescriure. 

Elperque de totplegat. 

La sortida del cap de setmana. 

b) Us de l'article definit personal: 

-per designar familiarment algu amb el seu nom: en Josep Maria, la Isabel 

Perez... 

c) Us de l'article indefinit 

-per determinar un concepte comptable, 

unic (singular) o de nombre indistint (plural), 

del qual no es te una referenda previa: Tine un germd i dues 

germanes. 

Tine uns parents a America. 

-per referir-se a una determinada mesura, porcio 

o unitat d'un element o d'una substancia 

incomptable: Vols un whisky? (= un got) 

-per determinar una determinada mena, classe 

o categoria de conceptes incomptables o abstractes, 

especificats per un sintagma adjectiu: He trobat una farina mes 

barata en aquella botiga. 

Porta una roba molt bona. 

Tmc una set molt gran. 
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Les seves obres demostren 

una sensibilitat exquisida. 

-per donar valor intensificatiu: Tine una set... / 

d) Absencia d'article: 

-davant noms que actuen com a atribut, indicant 

un determinat estat o una categoria: L'aigua s 'ha convertit en gel. 

Als vint-i-dos anys va 

arribar a catedratic. 

-per referir-nos a un concepte incomptable 

indeterminat, del qual no es te una referenda 

previa: He compratfarina. 

No porta roba. 

Aixd es vinagre. 

Aquesta taca sembla sang. 

-per referir-nos a noms de sensacions, sentiments 

o nocions abstractes que actuen com a complement 

verbal: Tine set 

Les seves obres demostren 

sensibilitat 

-davant el nom de dies de la setmana, quan 

aquests es refereixen a un dia concret, passat o 

per venir: Dissabte vaig anar al cine 

(= "aquest dissabte passat') 

-davant el nom propi de persones, per indicar-ne 

el nom o la filiacio: Em die Jaume Serra. 

-El seu nom, sisplau? 

-Serra, Jaume Serra. 

-davant el nom de persones, per referir-nos a algu 

sense tractament de familiaritat: Pere Calders va neixer el 

1912. 

3.2 Adjectius demostratius (vegeu II. 1.1.4 i 1.2.4) 

(Vegeu quadre de flexio morfologica a IV.A. 2.1) 

3.3 Adjectius possessius (vegeu II. 1.1.3 i 1.2.3) 

(Vegeu quadre de flexio morfologica a IV.A. 2.6) 

3.4 Adjectius interrogatius i exdamatius (vegeu II. 1.1.9 i 1.2.9) 

/quin/ i /quant/ 

(Vegeu quadre de flexio morfologica a IV.A. 2.8.2 i 2.8.3) 
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Us exclamatiu per donar valor intensiu: Quin desastre! 

Quins nois mes simpatics! 

Quina olor mes bonal 

Quanta gent! 

Quantes cireres que hi ha! 

Quant temps sense veure'nsf 

3.5 Adjectius quantitatius (vegeu II. 7.1 i 7.2) 

3.5.1 Quantitatius indefinits 

3.5.1.1 Gradacio i flexio de genere i nombre. 

3.5.1.2 Altres adjectius indefinits 

altre, altra, altres 

tot, tota, tots, totes 

qualsevol 

cert, certa, certs, certes 

diversos, diverses 

Un altre cafe, sisplau. 

Dema rebran els altres documents. 

He llegit tota la novel-la. 

Qualsevol dia pot sortir el sol. 

Certes personesja ho saben. 

Hemfet diverses proves. 
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3.5.1.3 Us d'alguns quantitatius 

a)Vadject\u/tant/ ambfuncio 

intensificadora: 

b)els adjectius /bastant/ iforga solen 

adoptar, en un llenguatge colloquial, 

les formes bastanta, bastantes i forces. 

c)els adjectius /gaire/, gens i cap nomes 

usats en frases negatives, interrogatives 

o condicionals: 

3.5.2 Quantitatius de comparacio 

mes 

tant, tanta, tants, tantes 

menys 

3.5.3 Distribute 

coda 

3.5.4 Numerals 

3.5.4.1 Cardinals 

un, una 

dos, dues 

tres 

quatre... 

3.5.4.2 Ordinals 

primer, primera, primers, primeres 

segon, segona, segons, segones 

tercer, tercera, tercers, terceres 

quart, quarta, quarts, quartes... 

Hi havia tanta gent! 

No tine gens de gana. 

Si tens cap problema, avisa'm. 

Tensgaires germans? 

Agafa mes arrds. 

Ja no tine tanta son. 

Avui hi ha menys gent. 

Coda alumne te el seufull. 

Els primers pobladors de la 

Terra. 

Segon pis, tercera porta. 

terminacions -e, -ena, -ens, -enes 

cinque, cinquena, cinquens, cinquenes Es la cinquena edicio. 

dese, desena, desens, desenes.... 

Abreviacions lr, la, 2n, 2a, 3r, 3a, 4t, 4a, 5e, 5a... 

ultim, ultima, ultims, ultimes 

(R) darrer, darrera, darrers, darreres 
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3.5.4.3 Partitius 

mig, mitja, mitjos, mitges 

la meitat de 

un terq de 

una tercera part de 

un quart de 

una quarta part de 

un cinque de.... 

decima 

centesima 

mil'lesima 

3.5.4.4 CoHectius 

un parell de 

una desena de 

una dotzena de 

una quinzena de 

un centenar de 

un milerde... 

un grup de 

una colla de 

(R) un munt de 

(R) una pila de 

(R) un grapat de 

3.5.4.5 Multiplicatius 

el doble de 

el triple de 

Mig quilo de gambes. 

Diu mitges veritats. 

Una decima de punt. 

Una centesima de segon. 

Es la mil-lesima part d'un atom. 

Un parell de nanos. 

Una desena de persones. 

Una dotzena d'ous. 

Una quinzena de dies. 

Un grup d*estudiants 

Una colla de problemes 

Te el doble d'anys 

El triple de 25 es 75. 

4. Qualificadors (vegeuii. 6) 

4.1 Categories d'adjectius qualificatius 

En assolir el Nivell llindar, una aprenent de catala haura de ser capa9 d'usar 

l'adjectivacio per caracteritzar el nom, segons les funcions propies de les categories 

segiients d'adjectius qualificatius: 

4.1.1 Especificatius 

Adjectius que caracteritzen un nom de 

manera especifica, formant amb ell un 
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concepte unic amb un significat particular 

i distintiu, del tipus: linia recta 

publicacio setmanal 

objecte volador no identijicat 

examenfinal 

aigua mineral 

4.1.2 Actius (vegeuIV.A. 4.4.6) 

Adjectius que equivalen a construccions 

del tipus 'algu o alguna cosa que fa 

algunacosa': 

4.1.3 Passius 

Adjectius formats per participis o quasi-

participis que equivalen a construccions 

passives del tipus 'algu o alguna cosa 

que ha estat + PARTICIPI PASSAT': 

treballador (=que treballa) 

divertit (=que diverteix) 

interessant (=que interessa) 

pantalons tacats 

llibre obert 

paper estripat 

cargolfluix 

4.1.4 Atributius (vegeu IV. A. 4.4.8) 

Adjectius que atribueixen una qualitat 

caracteritzadora al nom, especialment 

en construccions de predicacio nominal, 

del tipus: Encara es viu 

Ja ets una dona casada 

Sembla un gos molt intelligent 

Es una musica molt suau 

4.1.5 Categories 

Adjectius que caracteritzen el nom, tot 

incloent-lo en una categoria determinada i 

distintiva. Per exemple: 

-categories segons Testat civil: casat/solter /divorciat 

-categories naturals: animal / vegetal / mineral 

-categories politiques: conservador /progressista 

4.1.6 Gradatius 

Adjectius que atribueixen al nom un valor 

dins una escala de graus o de nivells: alt - baix 

veil -jove 

clar -fosc 

dole - salat 

car - barat 
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4.1.7 Avaluatius (vegeu II. 6.2) 

Adjectius que donen una informacio avaluativa del nom: 

4.1.7.1 De valor (v. II. 6.2.1 i 6.2.3) bo, pitjor, car, important... 

A.I.I2 De probabilitat (v. II. 8.13 i 8.14) possible, probable, impossible. 

4.1.7.3 De certesa (v. II. 6.2.2 i 8.6) certjals, autentic... 

4.1.7.4 D'emocio (v. III. 8.3) felig, trist, alegre, nervios... 

4.1.7.5 D'obligacio moral (v. II. 8.11 i 8.12) permes, prohibit, lliure... 

4.1.7.6 De qualitats fisiques (v. 0.6.1 i HI. 1.13) gran, petit, llarg, rodo... 

4.1.7.7 De qualitats morals (v. III. 1.14) bo, dolent, agradable, timid... 

4.1.7.8 D'ordenacio (v. IV.A. 3.5.4.2) 

4.1.7.9 D'utilitat (v. II. 6.2.9) 

4.1.7.10 De dificultat (v. II. 6.2.13) 

4.1.7.11 De bellesa (v. II. 6.1.3) 

4.1.7.12 D'antiguitat (v. II. 6.1.11) 

4.2 Flexio de genere (vegeu II. 6.1.12) 

4.2.1 Formes de flexio regulars 

primer, segiient, ultim, anterior.. 

util, inutil... 

dificil, facil, senzill... 

maco, lleig, bonic... 

antic, nou, veil... 

4.2.1.1 Oposicio-0/-a 

a) sense cap modificacio 

b) amb sensibilitzacio consonantica -r/-ra 

-nt/-nta 

c) amb sonoritzacio consonantica -c / -ga 

-t/-da 

-ig/-tja 

d) amb reforc postonic-n- al femeni 

e) amb modificacio de grafia -s / -ssa 

-l/'l-la 

f) amb alteracio de la marca grafica d'accent 

4.2.1.2 Oposicio-e /-a 

4.2.1.3 Oposicio -o/-a 

4.2.1.4 Oposicio -u/-a 

4.2.1.5 Oposicio -(vocal+)« /-(vocal+)va 

4.2.2 Formes de flexio invariable 

4.2.3.1 Amb terminacions (vocal+) -ble 

llarg/llarga 

treballador / treballadora 

calent / calenta 

groc/groga 

buit/buida 

lleig Aletja 

boig/boja 

bo/bona 

fl /fina 

sere/ serena 

espes / espessa 

ros/rossa 

tranquil / tranquil-la 

savi/savia 

angles / anglesa 

genui / genuina 

ample/ampla 

maco/maca 

europeu / europea 

blau/blava 

amable 

feble 

increible 

noble 
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4.2.3.2 Amb sufix -ista 

4.2.3.3 Amb sufix -aire 

4.2.3 A Els comparatius acabats en -(eri)or 

4.2.3.5 Altres adjectius d'us frequent: 

a) acabades en -e 

b) acabats en -a 

c) acabats en -al, -el o -il 

d) acabats en -aq, -ig o -ig 

e) acabats en -ar 

f) acabats en -ant o -ent 

g) acabats en diftong 

h)l'adjectiugran 

finalista 

optimista 

xerraire 

anterior /posterior 

inferior / superior 

major / menor 

millor /pitjor 

alegre 

jove 

Mure 

salvatge 

simple 

verge 

ximple 

belga 

idiota 

igual 

principal 

final 

inicial 

cruel 

fidel 

rebel 

facil 

dificil 

debil 

util 

capag 

eficag 

felig 

velog 

regular 

vulgar 

semblant 

pedant 

evident 

prudent 

breu 

greu 

suau 
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4.3 Flexio de nombre (vegeu II. 7.2) 

4.3.1 Formes de flexio regular 

4.3.1.1 Oposicio -0/s 

a) sense cap modificacio 

b) amb modificacio -a/-es 

llarg Alargs 

jove /joves 

suau/ suaus 

calenta / calentes 

idiota /idiotes 

c) amb modificacio consonantica -caJ-ques bonica / boniques 

-ga / -gues belga / belgues 

-ga / -ces dolga / dolces 

-ja / -ges boja / boges 

-gua / -giies ambigua / ambigiies 

d) amb reforc, postonic-w- al plural huma/'humans 

argenti / argentins 

var. home /hdmens 

jove /jovens 

4.3.1.2 Oposicio -0/ -os (nomes per a adjectius masculins) 

a) sense cap modificacio 

b) amb modificacio de grafia 

c) amb modificacio consonantica 

d) amb alteracio de la marca grafica d'accent 

4.4 Formacio d'adjectius 

4.4.1 Superlatius 

Adjectius amb suflx -issim fortissim 

bonissima 
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4.4.2 Intensius 

a) Adjectius amb sufix -et petitet 

grandeta 

b) Adjectius amb sufix -6 calento 

petitona 

A A3 Indicadors de procedencia o pertinency a un grup 

a) Gentilicis (vegeu IV.A. 1.4.3) 

b) Adjectius derivats de noms amb sufix -a ciutadd 

provinciana 

c) Adjectius derivats de noms propis amb sufix -ia darwinia 

victoriana 

d) Adjectius derivats de noms amb sufix -ista idealista 

anarquista 

e) Adjectius derivats de noms amb sufix -ari universitari 

parlamentaria 

4AA Indicadors de la naturalesa o la caracteristica essencial d'un element 

a) Adjectius derivats de noms amb sufix -6s gasos 

boirosa 

fastigos 

defectuosa 

b) Adjectius derivats de noms amb sufix -at ratllat 

pigada 

c) Adjectius derivats de noms amb sufix -ut llanut 

rabiiida 

d) Adjectius derivats de noms amb sufix -enc estiuenc 

4.4.5 Matisadors que indiquen tendencia 

a) Adjectius derivats d'adjectius amb sufix -6s blavos 

blanquinosa 

b) Adjectius derivats d'adjectius o de verbs amb 

sufix -is malaltis 

enamoradissa 

4.4.6 Indicadors d'accio o d'activitat (vegeu IV.A. 4.1.2) 

a) Adjectius derivats de verbs amb sufix -or treballador 

prometedora 

b) Gerundis habilitats com a adjectius picant 

sorprenent 
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4.4.7 Indicadors de possibiliat (vegeu II. 8.13) 

Adjectius derivats de verbs amb sufix -ble retornable 

(in)cre'ible 

4.4.8 Indicadors d'efecte d'una accio (vegeu IV.A. 4.1.3) 

Participis passats habilitats com a adjectius trencat 

oberta 

4.5 Comparatius (vegeu I. 2.3) 

4.5.1 Gradatius 

mes + Adj + que 

menys + Adj + que 

(no) tan + Adj + com 

millor / pitjor + que 

anterior / posterior + a 

superior / inferior a + a 

4.5.2 Superlatius 

/el/ mes + Adj 

/el/ menys + Adj 

/el/ millor / pitjor 

/el/ superior / inferior 

/el/ maxim / minim 

5. Adverbis 

5.1 De temps (vegeu II. 4) 

5.1.1 De referenda temporal de present (vegeu II.4.3) 

ara 

avui 

van hui 

encara 

5.1.2 De referenda temporal de passat (vegeu II. 4.4) 

abans 

ahir 

abans-d'ahir 

var. despus-ahir 
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5.1.3 De referencia temporal de futur (vegeu II. 4.5.1) 

dema 

dema passat 

var. passat dema / despus-demd 

d'aqui a + PERIODE TEMPORAL 

var. d'acia... 

d'ara endavant 

5.1.4 D'imminencia (vegeu II. 4.9) 

aviat 

var. prompte 

de seguida 

ara mateix 

immediatament 

com mes aviat millor 

5.1.5 D'anterioritat (vegeu II. 4.6) 

abans 

5.1.6 De posterioritat (vegeu II. 4.5.1 i 4.7) 

despres 

mes tard 

mes endavant 

havent dinat / sopat 

I'endema 

var. el s'endemd 

5.1.7 De simultanei'tat (vegeu II. 4.8) 

mentre 

mentrestant 

durant + PERIODE TEMPORAL 

al mateix temps 

5.1.8 De freqiiencia i duracio (vegeu II. 4.11 i 4.15) 

sovint 

var. a tot hora 

sempre 

mai 

mai mes 

a/de vegades 

var. a voltes 

una vegada, Q + vegades 

var. una volta, Q + voltes 

de tant en tant 

cada + PERIODE TEMPORAL 

5.1.9 De sequencia (vegeu II. 4.2,4.10 i 4.12) 

abans 
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llavors / aleshores 

en aquell moment 

primer 

despres 

alprincipi / al comencament 

finalment / al final 

des de + PERIODE TEMPORAL fins a + PERIODE TEMPORAL 

al cap de + PERIODE TEMPORAL: Al cap d'una estona 

5.1.10 De situacio temporal (vegeu II. 4.1 i 4.14) 

d'hora 

aviat 

van prompte 

tard 

al mati, a la tarda, al vespre, a la nit 

var. a la vesprada, a s 'horabaixa 

INDICACIONS HORARIES: la una, les dues... les dotze 

un quart / dos quarts / tres quarts. 

... i cine/... ideu 

DIES DE LA SETMANA: dilluns, dimarts, dimecres... 

MESOS DEUANY: gener, febrer, marc, abril... 

ESTACIONS I EPOQUES DE L'ANY: primavera, estiu, tardor, hivern 

nadal, setmana santa, Sant Joan... 

DATES: el 25 de febrer de 1931 

5.2 De Hoc (vegeu II. 1.1.7,1.2.7, 3.1, 3.2 i 3.3) 

aqui 

var. ad 

alia 

var. alii 

{a) prop 

var. a la vora 

lluny 

var. enfora 

al costat 

a Valtre costat/a Valtra banda 

alfons 

a la dreta/a I'esquerra 

pertot arreu/a tot arreu 

var. pertot 

enlloc 

(a) dins / dintre 

(a)fora 

(a) davant 

(a) darrere 

(a) dalt 

344 



(al) damunt 

al capdamunt 

abaix 

a sobre 

a sota 

var. davall 

almig/enmig 

al voltant 

als afores 

5.3 De direcdo (vegeu II. 3.4) 

amunt 

avail 

enlaire 

a ma dreta / esquerra 

endavant 

endarrere 

var. enrere 

endins 

enfora 

(mes) enlla 

cap a + INDICACIO DE LLOC: 

5.4 De manera (vegeu II. 6.2 i 9.1.8) 

5.4.1 Adverbis i locucions d'us frequent 

aixi 

be (darrere el verb): 

ben (davant un participi): 

malament (darrere el verb): 

mal (davant un participi): 

ben be 

millor / mes be 

pitjor/mes malament 

de debo/de veritat / de veres 

var. de bon de veres 

de pressa 

corrents 

a poc a poc 

de mica en mica 

apeu 

a laforca /perforca 

de tort 

a les fosques 

d'amagat 

de cap a pens 

de franc 

al comptat 

cap a la dreta, cap endins, cap alia. 

M'ha sortit be. 

Estabenfet. 

M'ha sortit malament. 

Esta malfet. 

Caminava de tort. 
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a terminis 

de gom a gom 

d'esma 

de gust 

sense solta ni volta 

per sort 

per casualitat 

de cop 

de sobte 

sobretot 

5.4.2 Formacio d'adverbis de manera a partir de la forma femenina d'un adjectiu 

qualificatiu i el sufix -ment: 

bonament 

alegrement 

sortosament 

facilment 

rapidament 

etc. 

5.5 De grau quantitatiu 

ben (davant un adjectiu, un participi 

o un adverbi): Estas ben bojal 

M'heubenfotut. 

Fes-ho ben a poc a poc. 

mes 

menys 

gairebe 

(R) quasi 

com a minim 

almenys 
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si fa no fa 

si mes no 

fins i tot 

5.6 De reiteracio 

una altra vegada 

van un altre cop 

una altra volta 

denou 

5.7 D'unicitat 

nomes 

tan sols 

solament 

5.8 De matis 

mes aviat 

5.9 Interrogatius 

a) de temps: quan 

b) de Hoc: on 

c) de quantitat: quant 

d) de manera: com, de quina manera 

5.10 Afirmatius 

si 

tambe 

prou 

i tant 

es clar (pronunciat com una sola paraula: esclar) 

sens dubte 

de debo /de veritat/de veres 

var. de bon de veres 

per descomptat 

evidentment 

5.11 Negatius 

no (pas) 

tampoc 

de cap manera 

iara 
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5.12 De dubte (vegeu II. 8.8 i 8.10) 

potser 

var. talvegada 

tal volta 

6. Preposicio 

6.1 De situacio (vegeu H. 3.1) 

a 

en 

de La botiga de la cantonada. 

a) Us preceptiu de la preposicio a : 

-davant toponims Viu a Sabadell 

Al Ter encara hi ha molta contaminacio. 

-davant locucions del tipus a casa, a taula, 

a terra, a muntanya, a mercat: Com a casa, enlloc. 

Tothom a taula. 

Ho he trobat a terra. 

La gent que viu a muntanya. 

Avui no he anat a mercat. 

-davant noms destitutions i organismes:Fa de traductora VONU. 

-davant de noms de llocs figurats que no 

requereixen cap article definit: El meu equip juga a Segona Divisio. 

-davant indicacions de distancies: La gasolinera esa dos quildmetres d'aqui. 

b) Us preferent de la preposicio a: 

-davant noms de llocs fisics precedits 

d'article definit i del pronom quin: Era a lafdbrica. 

Treballa a la universitat. 

A quin carrer vius? 

-davant titols d'obres literaries o 

artfstiques i davant el nom de publicacions 

periodiques: A "Les mil i una nits" hi ha un conte... 

El missatge que trobem a "Gernika"... 

L'ordinador HAL que apareix a "2001, 

una Odissea de Vespai"... 

Ho he llegit a "La Vanguardia" 
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c) Us preferent de la preposicio en: 

-davant indicacions de llocs no 

determinats Dormen en habitacions separades. 

Aquestes especies habiten en zones 

humides. 

-davant noms de llocs ffsics precedits 

d'article indefinit, d'adjectiu demostradu 

o d'adjectiu indefinit: Treballa en unafabrica de teixits. 

En aquesta universitat no hi ha estudis 

teenies. 

Ha de ser en algun carrer d'aquests. 

-davant d'expressions de Hoc no ffsic o 

usat en sentit figurat: Es va decidir en la Junta General 

En el capitol HI de la novel-la... 

Viu en una Catalunya idealitzada. 

En quina situacio ens hem de veure! 

6.2 De posicio relative (vegeu II. 3.2) 

entre Un poble entre dos rius. 

enmig de 

(a) dalt (de) 

(al) damunt (de) 

(a) darrere {de) 

(a) davant (de) 

despres de Despres del semafor, gira a ma dreta. 

(a) dins (de) 

(a) dintre (de) 

(a) fora (de) 

van defora (de) 

lluny de 

(a) prop de 

(a) sobre (de) 

(a) sota (de) 

var. davall (de) 

locucions prepositives: 

al capdamunt de 

al capdavall de 

al comenqament de 

al costat de 

a la dreta de 

a Vesquerra de 

a Ventradade 

al final de 

alfons de 
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al mig de 

alprincipide 

a la sortida de 

al voltant de 

als afores de 

6.3 De distancia (vegeu II. 3.3) 

(a) prop de 

lluny (de) 

(a la) vora (de) 

(des) de... (fins) a... He anat des de la font al pont. 

locucions prepositives 

al costat de 

mes enlla de 

a +INDIC ACIO DE LONGITUD O DE 

TEMPS+ de A quatre quildmetres d'aqui. 

A deu minuts de Barcelona. 

6.4 De direccio (vegeu II. 3.4) 

a Vaa Paris. 

Venen a casa. 

cap (a) 

van devers 

fins (a) Volen pujarfins al dm. 

per Continuaper aquest carrer 

6.5 D'origen o de procedencia (vegeu II. 3.4) 

de Son de Vic. 

Venen de casa meva. 

Ho ha tret dfaquest llibre. 

Es de la botiga de la cantonada. 

segons Evangeli segons sant Mateu. 

locucio prepositiva 

des de Ve amb moto des de Paris, 

a partir de El vi esfa a partir del ra'im. 

6.6 De destinacio (vegeu II. 3.4 i 9.1.3) 

a Porta-ho a la secretaria. 

cap (a) 

var. devers 

fins (a) 

per a Ultim avis per als passatgers. 
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6.7 De temps (vegeu II. 4) 

a 

abans de 

cap a 

(des) de... (fins) a. 

al cap de... 

despres de 

durant 

en 

entre 

per 

Tine hora a les nou. 

Lafesta es cap a les onze. 

Obert des de les 9 fins a les 12. 

Obertde9al2. 

Al cap de deu minutsja sortia. 

Ho hemfet en una setmana. 

Ens solem trobar entre les set i les vuit. 

Tornarem per Nadal. 

6.8 De manera o caracteristica (vegeu II. 6) 

a 

amb 

de 

en 

per 

segons 

sense 

locucio prepositiva: 

d'acord amb 

Us de a i amb en gastronomia: 

a) us de a per indicar 'la manera o 

Finstrument amb que es fa un plat: 

b) us de amb per indicar-ne 

1' acompanyament: 

6.9 D'agent (vegeu II. 9.1.1) 

per 

de 

6.10 De causa o motiu (vegeu II. 9.4.7) 

a 

per 

Bacalla a la llauna. 

Es mou amb elegancia. 

Es una pel-licula de riure. 

Sardines en escabetx. 

Es van trobar per casualitat. 

Ho he fet segons les instruccions. 

Portava una camisa sense mdnigues. 

He actuat d'acord amb els teus consells. 

Truitaa lafrancesa. 

Peix alforn. 

Pa amb tomdquet. 

Costelles amb alliolu 

El congres ha estatpresiditpel Conseller 

d'Industria 

Es un quadre de Picasso. 

Hem vingut a veure 't. 

Hem vingut per saber com estaves. 

Manifestacid per la pau. 
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de Estic cansat de tant ballar. 

locucions prepositives 

a causa de 

arran de 

per culpa de 

grades a 

6.11 De flnalitat (vegeu II. 9.4.9) 

per 

locucions prepositives 

a favor de 

a fide 

amb la intendo de 

de cara a 

per tal de 

6.12 De mitja o instrument (vegeu II. 9.1.5) 

a 

amb 

en 

per 

locucions prepositives 

a traves de 

mitjangant 

6.13 De pertinency 

de 

amb 

6.14 D'inclusio / exdusio (vegeu II. 9.4.6) 

6.14.1 D'inclusio 

amb 

de 

Van renyir arran d'aquellsfets. 

Avui tothom estd molt mes informal 

grades a la televisio. 

Es bo per a la salut. 

Manifestacio a favor de la pau. 

Tho die a fide be. 

He vingut amb la intendo dfajudar-te. 

Estudia mes de cara als examens. 

Li hem explicat els motius de la decisio 

per tal de convencer-la. 

Fet a ma. 

Anar a peu. 

Escriu amb ordinador. 

Anar amb bicicleta. 

Anar en bicicleta. 

Envia-m 'ho per fax. 

Ho he vist a traves dels vidres. 

Han fet Vanunci mitjangant un 

comunicat de premsa. 

Esd'ell. 

Complement del nom. 

Es un home amb diners. 

Pis amb calefaccio. 

Alguns dels socis. 
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el seu nom de pi la o amb el seu cognom, quan podem usar uns determinats 

coHoquialismes o fins i tot vulgarismes, etc. A un alumne oriental li pot semblar 

una autentica falta de respecte veure com un company seu s'adreca al professor pel 

seu nom de pila i el tuteja; tambe entre una persona de certa edat i una altra de mes 

jove regeixen codis diferents respecte al tractament que s'ha d'aplicar. Tot plegat, 

pot resultar confus i complex a aprenents habituats a sistemes molt mes simples (per 

exemple, el d'un nord-america) o molt mes estrictes (per exemple el d'un japones) 

que el nostre pel que fa a les formes de tractament i als nivells de formalitat. Cal 

que aquests aprenents, en arribar al nivell llindar, puguin discernir amb claredat el 

tipus de tractament i el nivell de llenguatge que cal usar, almenys en les situacions 

mes nftides d'interrelacio, tenint en compte els factors segiients: 

— grau de coneixement (parents, amics, coneguts desconeguts, estranys) 

— edat 

— relacio jerarquica (aprenent, empleat, subordinat superior, cap, expert) 

— relacio transaccional (dependent, venedor, proveidor usuari, comprador, 

client) 

— relacio de servei (pacient, convidat, usuari, ciutada administracio, servei, 

amfitrio, metge / infermera) 

— mitja de comunicacio (public mass media) 

El grau de formalitat quedara afectat per la combinacio d'aquests factors, en un 

entramat amb el qual l'aprenent haura d'anar-se familiaritzant. Aixf, per exemple, una 

relacio entre el dependent (jove) d'una botiga i una clienta (no habitual i tambe jove) 

es probable que es mantingui en un grau de formalitat mes alt que el que s'establiria 

entre un dependent (jove) i un clienta (habitual i gran), encara que el tractament fos 

de voste en tots dos casos. Iguaiment, la relacio entre un superior i un empleat de 

la mateixa edat es mantindra probablement en unes pautes de formalitat mes elevades 

que entre dos companys de feina, encara que siguin d'edats diferents. 

g) Normes d'interaccio 

Un altre aspecte sobre el qual cal que es familiaritzin els aprenents d'una llengua 

son les normes no explicitades que regulen un intercanvi comunicatiu pel que fa al 

torn de paraules i a totes les convencions que marquen una intervencio. Els llatins 

en general, i els Catalans en particular, acostumem a intervenir en una conversa d'una 

manera que per a un nordic pot resultar caotica, atropellada i transgressora de les 

mes elementals normes de cortesia: ens interrompem mutuament, prenem la paraula 

sense gaires miraments, alcem la veu... Aquest comportament, si el mantenim dins 

els limits del que ens resulta habitual, no el percebem com una desconsideracio envers 

Finterlocutor. L'aprenent de la nostra llengua haura de ser conscient d'aquest fet, 

encara que els seus codis d'interlocucio siguin diferents. Un japones, per exemple, 

ha de saber que mantenir una pausa silenciosa abans d'una intervencio, fet que per 

a ell es un signe de consideracio envers Finterlocutor, pot causar en aquest —quan 

es tracta d'un catalanoparlant— una estranya sensacio de desassossec. 

Pero entre els parlants d'un mateix entorn cultural, hi ha factors que poden alterar 

aquestes normes: el nivell educatiu dels parlants, la relacio de confianca que tenen 

establert, el proposit enunciatiu (els proposits argumentatius o persuasius afecten 
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molt mes els torns de paraula que els merament informatius o instructius), el tema 

sobre el qual es parla o, evidentment, el canal de comunicacio. 

Es considera objectiu d'aquest nivell que els aprenents de la llengua estiguin 

familiaritzats amb les normes d'interaccio propies dels parlants Catalans i amb els 

factors que les determinen. 

Pel que fa a aquests objectius, cal tenir present que els models linguistics amb que 

els aprenents hauran d'entrar en contacte conve que reflecteixin un llenguatge autentic, 

amb tota varietat de registres, des dels mes informals als mes formals. Per aixo es 

necessari que, al mateix temps que els son exposats els models, se'ls subministri els 

elements d'identificacio necessaris perque reconeguin el context en que es donen 

aquests models. S'ha de distingir si el model traeix un llenguatge propi d'una 

determinada edat, d'una personalitat concreta, d'un determinat grup social o d'una 

determinada procedencia geografica o cultural, i, al mateix temps, si pot estar marcat 

per factors circumstancials com la relacio entre els interlocutors o el seu estat d'anim. 

1.1.4. Canals que marquen una actuacio comunicativa 

Es frequent que els models linguistics a que son exposats els aprenents d'un idioma 

responguin a canons propis de la llengua literaria (fins i tot quan s'extreu de textos 

que pretenen reproduir llenguatge parlat). Pero la llengua oral espontania s'allunya 

gairebe sempre d'aquests canons: les incoherences sintactiques, les frases inacabades, 

les repeticions innecessaries, els reforcos fonetics, els mots falca, etc., son constants 

en la parla espontania de qualsevol persona, fins i tot en la de les persones mes 

cultes. I encara mes: dins la llengua oral, es poden caracteritzar diferencies entre 

missatges emesos cara a cara i missatges telefonics, missatges adrecats a un public 

ampli o missatges propis de situacions conversacionals. Igualment, el llenguatge escrit varia 

molt, segons que es tracti de missatges elaborats per ser llegits o per ser reproduYts de viva 

veu, segons que es tracti d'una postal adrecada a un amic o d'un text administrate. 

Com a definicio d'objectius en relacio amb el tipus de missatge que els aprenents que 

assoleixin el Nivell llindar han de ser capagos de produir i entendre, segons el canal que 

usin, donem la caracteritzacid segiient: 

a) Missatges que han de poder produir: 
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b) Missatges que han de poder entendre 

1.2 Tipologia textual i models d'intercanvi verbal1 

1.2.1 Tipus de textos per llegir i escoltar. 

En Tapartat 1.1 es descriu el comportament que s'espera que un aprenent, situat en 

el Nivell llindar, observi a l'hora d'emetre o entendre un missatge. Els missatges 

s'adaptaran a certes situacions i tractaran sobre determinats temes. La tasca que es 

demanara que 1'aprenent sapiga fer sera la d'entendre el nucli del text i els details 

rellevants. Haura de fer servir estrategies d'interpretacio (distingir el punt mes important 

dels secundaris, distingir els fets dels comentaris, fer servir pistes que acompanyen el text 

com titols, il-lustracions, elements tipografics, i, en els textos orals, parafrasis, la localitzacio 

i els continguts dels elements emfasitzadors, pauses rellevants, canvis del to de veu, etc.). 

Els textos que hauran de poder entendre caldra que tinguin les segtients caracterfstiques: 

— la seva estructura ha de ser clara, tant a nivell conceptual com a nivell formal. 

— la informacio textual ha de ser explicita, si mes no, la basica. 

— no s'ha de pressuposar el coneixement de cultures estrangeres diferents a la 

cultura general europea. 

— les formes en que es desenvolupa el text han de ser senzilles i assequibles. 

Un cop hem caracteritzat el text d'aquesta manera no hi ha limitacions pel que fa 

al grau de comprensio que ha de tenir 1*aprenent i al tipus de matis que hi aporti a 

1 Aquest apartat es una adaptacio dels capitals 8,9 i 10 de J.A. van Ek i J.L.M Trim, Threshold Level 1990, editat pel 

Consell d'Europael 1993. 
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part de la informacio de fets (expressio de desitjos, d'opinions, d'actituds, d'estats 

d'anim...). 

Tampoc no hi ha d'haver cap limitacio quant al vocabulari que ha d'incloure el 

text, ja que en aquest nivell Taprenent ha de ser capa§ de fer servir estrategies de 

compensacio per deduir el significat de les paraules que no conegui (per exemple 

usant el diccionari). Nomes se n'han d'excloure elements lexics, el significat dels 

quals seria complicat fins i tot si el text estigues escrit en la llengua materna de 

l'aprenent. 

La llista de textos que han de poder llegir i entendre els aprenents al Nivell llindar 

no es exhaustiva pero hi inclourem els que siguin particularment rellevants als ambits 

i als temes descrits a 1.1.1 i 1.1.2 

a) Comprensio lectora 

Textos relacionats amb els ambits descrits a l'apartat 1.1.1 

Senyals (de transit, per exemple o indicadors de direccions), indicacions (en una 

cabina, que s'ha de fer per fer una trucada), instruccions (avisos), retols, anuncis, 

prospectes, fullets, guies (d'un hotel, de la ciutat), llistes de preus, horaris, factures, 

tiquets, programacions de TV, radio, teatre, llegendes (de mapes), llistes de telefon, 

fulls de registre o d'immigracio, senyals a les botigues, inscripcions als paquets, 

etiquetes, instruccions de maquines de venda automatica. 

Textos relacionats amb els temes descrits a l'apartat 1.1.2 

A mes dels ja descrits: correspondencia personal (cartes, postals, telegrames), articles 

informatius, croniques, informacio meteoroldgica, diaris i revistes. 

b) Comprensio oral 

La quantitat de textos que caldra que entengui pel canal oral un aprenent de Nivell 

llindar es menor que pel canal escrit. Per comencar la comprensio oral es veu sotmesa 

a la linealitat de l'emissio, al fet de no poder reescoltar el missatge la majoria de 

les vegades. Tot i el suport de les imatges, entendre intervencions espontanies de 

persones anonimes dins un telenoticies, per exemple, es una habilitat que situarem 

en un nivell mes alt d'aprenentatge. Si que haurien de poder entendre, en canvi, els 

sentit global de les informacions generals donades pels locutors. 

Textos per ser escoltats: 

Avisos i altres missatges emesos per megafonia en estacions d'autobusos, de tren, 

aeroports, en un avio, a discoteques, concerts, estadis, etc; informacio telefonica 

(missatges a contestadors automatics que donin informacio meteorologica, del transit, 

de serveis medics, d'horaris, etc); informacio meteorologica i del transit (a la radio 

i a la televisio); informacio turistica donada en museus; publicitat sonora (a la radio, 

a la televisio, als supermercats, etc.); indicacions rutinaries (instruccions per funcionaris 

oficials o pel personal de serveis publics, etc). 
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Notes: 

— Per als textos orals son valides les caracterfstiques que especificavem per als 

textos de comprensio lectora. Tot i que la llista de textos per ser escoltats i entesos 

oralment es menor, en aquest nivell, es podria ampliar amb determinats textos 

per a grups amb necessitats especffiques. 

— Aquest apartat es una especificacio d'objectius, no dels continguts d'un programa 

d'aprenentatge, per aixo no s'hi inclouen les tecniques de comprensio oral o 

lectora que els aprenents han de desenvolupar per cobrir les deficiencies de 

coneixements linguistics que tinguin (segmentacio, recerca de connectors, 

subratllat, prendre apunts...), ja que la manera com un aprenent resol els seus 

problemes de comprensio forma part de les seves caracterfstiques individuals. 

Es pot direl mateix de les estrategies d'aprenentatge que pot utilitzar (inferencia 

o hipotesis sobre informacio que pugui venir a traves de noms propis, de connats 

amb la llengua propia, del seu coneixement del mon...). 

1.2.2 Tipus de textos per ser escrits. 

Els objectius a assolir en aquesta habilitat al Nivell llindar son mes limitats que 

per a les anteriors. En qualsevol cas, els aprenents han de ser capacos: 

— d'emplenar formularis de serveis publics o privats (fulls d'inscripcio o matricula, 

fulls de reclamacio, etc.). 

— de redactar notes, avisos, cartells o anuncis adrecats a un public general. 

— d'escriure cartes estandards, adrecades a institucions o organismes publics o 

privats, en les quals hagin d'especificar un problema, una sollicitud, una 

necessitat, etc. 

— d'escriure missatges senzills per ser enviats mitjancant fax o correu electronic. 

— de mantenir correspondencia privada que inclogui missatges com felicitacions, 

records o que tracti de temes en que estiguin interessats emissors i receptors. 

— de prendre notes o apunts a partir d'una informacio oral o escrita. 

— de fer resums escrits. 

1.2.3 Models d'intercanvi verbal. 

Els exponents de les funcions lingiiistiques poden apareixer ai'llats. "Para!" com 

a ordre o "Alerta!" com a avis, en son exemples evidents. De tota manera, en general 

els exponents de les funcions solen apareixer en sequencies. Aquestes sequencies solen 

presentar certes regularitats pel que fa a Tordre dels elements que en formen part. 

D'aquesta manera una disculpa sol anar seguida d'una explicacio: "Em sap greu 

arribar tard, per 6 es que he hagut d'anar al dentista." Podem anomenar models 

aquestes combinacions que tenen Hoc en una sequencia d'una manera mes o menys 

regular. Aixi, podem establir pautes-model per als monolegs si aquests comencen amb 

una expressio per demanar l'atencio i acabar amb un senyal de final de conversa. 

Pel que fa a la comunicacio oral pertinent per a 1'aprenent, el Nivell llindar posa 

mes emfasi en els intercanvis verbals entre dos o mes parlants que en els monolegs. 

En aquests intercanvis els participants hi aporten les seves contribucions d'acord amb 

unes certes convencions. Es en aquest moment que parlem de models d'intercanvi 
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verbal. Una caracterfstica d'aquests models es que son variables, en el sentit que 

una conversa pot derivar per camins diferents. Malgrat aixo, podem trobar converses 

curtes i que inclouen nomes dues o tres intervencions que poden ser estandarditzades. 

Posem per cas el model de salutacio- resposta que es dona entre dues persones que 

es troben pel carrer. No obstant aixo, la majoria de models d'intercanvi verbal que son 

pertinents per als aprenents del Nivell llindar, si tenim en compte l'objectiu, son models 

variables. Vegem-ho amb dos exemples del discurs predictible que es produeix entre 

el cambrer i el client d'un bar: 

1 Cambrer: 

Client: 

Client: 

Si? 

Un tallat. 

Quant es? 

Cambrer: Cent vint-i-cinc. 

Client: Tingui. 

Cambrer: Grades. 

2 Cambrer: 

Client: 

Cambrer: 

Client: 

Si? 

Un cafe. 

Sol? 

Si, sisplau. 

Quant es? 

Cambrer: Cent deu. 

Client: Tingui. 

(paga) 

Funcions 

Inici: demanar que vol algu 

expressar un desig 

demanar una informacio / oferir-se a fer 

alguna cosa (pagar) 

donar una informacio 

enunciar una accio (pagar) 

Final (verbal) 

Inici: demanar que vol algu 

expressar un desig 

demanar que prefereix algu 

confirmar una sol-licitud / expressar una 

preferencia 

demanar una informacio / oferir-se a fer 

alguna cosa (pagar) 

donar una informacio 

enunciar una accio (pagar) 

Final (no verbal) 

Deixant de banda la variabilitat d'un dialeg entre cambrer i client en un bar (que 

podria ser molt mes amplia del que hem vist en aquests dos exemples), notem que 

apareixen submodels i tambe torns no verbals. L'habilitat comunicativa en el Nivell 

llindar implica l'habilitat de participar en un model d'intercanvi verbal. 

Els objectius del Nivell llindar cobreixen una serie de dialegs-tipus que inclouen 

uns models d'intercanvi verbal facilment predictibles i que estan relacionats amb 

esdeveniments comunicatius com anar a comprar, fer una comanda de menjar o beure 

en un bar o restaurant, demanar informacio personal o sobre coses o fets, iniciar 

contactes amb gent, preguntar per anar a un Hoc i donar les indicacions necessaries, 

preguntar l'hora i donar-la, convidar algu i respondre a la invitacio, buscar allotjament, 

proposar de fer una cosa i respondre a aquesta proposta, mantenir una discussio, etc. 

Evidentment el grau de predictibilitat no sempre es tan clar, fins i tot en situacions 

comunicatives estandarditzades com aquestes. Aquest document preten descriure els 

models d'intercanvi verbal que son predictibles. Es tracta d'ensenyar a reconeixer 

i a fer servir els elements del discurs que apareixen amb freqiiencia. Mes endavant 

donem una llista de les funcions comunicatives (1.3) —amb els seus exponents 

linguistics (3a. part, cap. I)— que es poden combinar en la interaccio verbal, pero 

no s'ha considerat necessari especificar els models d'intercanvi verbal que han de 
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fer servir els aprenents. Hi ha transaccions comunicati ves que impliquen un gran nombre 

d'estadis de negociacio amb dilatats intercanvis verbals. Imaginem-nos que estem fent 

cua en una agenda de viatges i el client que tenim davant nostre vol fer un viatge molt 

personalitzat. La conversa entre 1'agent i el client pot arribar a ser tan llarga i complicada 

(rutes, mitjans de transports, allotjament, preus, horaris, formes de pagament, etc.) que 

nosaltres, que nomes volem comprar un bitllet de tren, en aquell moment desitjanem que 

en comptes d'una persona hi hagues una maquina que ens pogues despatxar sense cap 

interaccio oral, nomes amb una minima interaccio amb el text escrit de les instruccions. 

Els passos a seguir serien els mateixos en tots dos casos: identificar del producte, posar-

lo a disposicio del client i fer el pagament consegtient. En qualsevol cas en un acte com 

aquest hi pot haver estadis que es resolguin amb un intercanvi superficial just per mantenir 

el contacte huma i n'hi ha d'altres que necessitin discussions, especificacions detallades, 

etc., per considerar-se complets. Com a essers socials que som, tenim interioritzats 

esquemes comunicatius que formen part de la nostra competencia social, pero aixo no 

vol dir que aquests processos es duguin a terme sempre a traves del llenguatge. En qualsevol 

cas: 

— la majoria de societats europees comparteixen aquests esquemes. L'efectivitat 

d'un acte de comunicacio depen del coneixement compartit del mon. 

— l'ordre dels passos d'una conversa no esta fixat. 

— el fet de si aquests passos en una conversa es fan explfcits o es resolen amb un 

silenci pot dependre de la situacio i de les convencions culturals. 

— la manera com s'expressa cadascuna de les funcions implicades en un intercanvi 

comercial com el de l'exemple no es especifica m^s enlla de les formules 

topiques. La diferencia entre l'enfocament nocional-funcional i l'enfocament 

situacional es basa precisament en aquest principi: les funcions poden ser 

utilitzades en un ampli ventall de situacions. Per aquesta rao, el Nivell llindar 

no especificara els models d'intercanvi verbal que els aprenents haurien de ser 

capac,os de desenvolupar en determinades situacions (imaginem-nos nomes el 

gran nombre de possibilitats que te" una discussio de derivar cap a una banda o 

cap a una altra). De tota manera, i tall d'exemple, presentem aqui un esquema 

que cobriria les diferents funcions que es podrien donar en un acte comercial 

(entre parentesis, la referenda a la funcio corresponent; vegeu apartat 3): 

a. (per traslladar-se al Hoc on es desenvolupara la transaccio) 

a.1. Trobar l'establiment saludar (Fl) 

a.2. Trobar la seccio dintre de l'establiment demanar i entendre indicacions per 

anar a un Hoc (F5) 

donar les grades (Fl) 

dir adeu (Fl) 

b. (per establir el contacte) 

b.l. Intercanviar salutacions d'inici saludar (Fl) 

de conversa usar formules d'inici de conversa 

(F6) 

c. (per seleccionar mercaderies o serveis) 

c.l. Identificacio de la categoria del demanar identificacio d' objectes (F2) 

producte sollicitat identificar objectes (F2) 
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c.1.1 Demanar informacio 

sobre coses (F2, F6) 

c.1.2 Donar informacio 

c.2. Identificar opcions 

c.3. Discutir els pros i contres de les 

diferents opcions 

c.3.1 Demanar informacio 

c.3.2 Donar informacio 

c.3.3 Demanar consell 

c.3.4Donarconsell 

c.3.5 Preguntar que es prefereix 

c.3.6 Expressar preferenci a 

c.4. Identificar els productes que 

s'han demanat 

c.5. Examinar els productes 

c.6. Decidir-se per comprar els productes 

descriure (F2) 

demanar precisions (F6) 

demanar informacio, precisions 

donar informacio sobre coses, 

precisar(F2,F6) 

comparar (F2) 

valorar (F4) 

expressar conformitat o disconformitat 

(F3); intercanviar opinions (F4) 

demanar informacio (F2) 

donar informacio (F2) 

demanar consells (F5) 

aconsellar (F5) 

demanar informacio (F2) 

expressar preferencies (F3) 

identificar (F2) 

descriure (F2) 

expressar curiositat (F3) 

expressar la decisio de fer una cosa 

(F2) 

d. (per intercanviar els productes pel pagament corresponent) 

d.l. Acceptar el preu dels productes 

d.2. Acceptar el preu total de la compra 

d.3. Donar i rebre els diners 

d.4. Donar i rebre els productes (i el rebut) 

d.5. Donar i rebre les grades 

d.5.1 Agraiment del dependent 

d.5.2 Agraiment del client 

e. (per acomiadar-se) 

e.3. Intercanviar salutacions de comiat 

e.3.1 S'acomiadael dependent 

e.3.2 S'acomiada el client 

demanar i dir el preu (F2) 

expressar acord (F3) 

donar alguna cosa (F2) 

donar alguna cosa (F2) 

donar les grades (Fl) 

diradeu(Fl) 

Aquesta seqtiencia no es del tot lineal. Sovint els estadis poden presentar-se en un 

altre ordre, alguns estadis son prescindibles en alguns intercanvis comercials i, en 

canvi, en altres, es potencien. Hi ha situacions en que un estadi pot tenir una 

expressio no verbal i anar acomapanyada del silenci (d.3. i d.4.). 

1.3 Funcions lingiiistiques 

Una de les principals aportacions —potser la mes significativa— del model de Trim 

i Van Ek (el que ells van anomenar Threshold Level) a la definicio d'objectius 

d'aprenentatge d'una llengua, la constitueix, sens dubte, la inclusio de les funcions 
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lingufstiques com un dels components fonamentals dels model de definicio. Aixo sol ja 

suposa un salt qualitatiu importantfssim respecte a d'altres possibles models de definicio 

d'objectius, on solament s'especifica un nombre mes o menys gran de temes lexicals, de 

punts gramaticals o d'estructures lingufstiques, pretesament basiques, que un alumne hauria 

d'arribar a assimilar i dominar per assolir un nivell determinat d'aptitud en la llengua en 

questio. 

El Nivell llindar no es planteja en termes de simple assimilacio de continguts, sino en 

termes de competencia comunicativa; la seva definicio, per tant, ha d'incloure, de la manera 

mes explicita possible, l'especificacio de tots els components que determinen la realitzacio 

d'un acte comunicatiu. I un dels que la determinen mes directament, a mes dels que ja hem 

detallat en apartats anteriors (situacions i caractenstiques dels parlants), es la intencio 

enunciativa del qui la realitza. Entenem per funcio lingiiistica, doncs, la finalitat amb que es 

realitza un acte linguistic: manifestar una opinio, expressar un sentiment, donar una informacio, 

demanar disculpes... 

Enumerar d'una manera exhaustiva i precisa totes les funcions lingufstiques que un 

alumne haura de ser capac, de realitzar en arribar al Nivell llindar d'una llengua es tan 

dificil com inventariar totes les intencions enunciatives que poden plasmar-se en 

aquesta llengua. D'altra banda, no sempre es facil aillar les funcions en una definicio 

unica i univoca. Sovint els parlants juxtaposem mes d'una intencio en un sol acte 

linguistic, pero tambe podem expressar la mateixa intencio mitjangant actes linguistics 

ben diferents. Si algu pregunta, amb una entonacio determinada, "En Jordi, s'ha 

casat?" ens pot estar demanant la confirmacio d'una notfcia (que en Jordi s'ha casat) 

i a la vegada expressar sorpresa davant d'aquesta notfcia; una d'aquestes mateixes 

funcions (la de mostrar sorpresa) es podria realitzar mitjangant altres actes linguistics, 

com per exemple: "Que dius, ara?"; i, encara, aquesta mateixa expressio ("Que dius, 

ara?"), dita amb una entonacio diferent i en un altre context, pot respondre a una 

funcio diferent, com ara expressar escepticisme. 

Tot aixo ens dona una idea de la dificultat que comporta codificar de manera 

sistematica les funcions lingiii'stiques que poden intervenir en l'activitat comunicativa 

verbal. I ens excusa de dir que la llista que donem a continuacio, aixf com l'especificacio 

de les formes lingufstiques corresponents a cada una de les funcions que presentem 

mes endavant (3a. part, cap. I), s'ha d'entendre com a inevitablement revisables i 

condicionades per les aplicacions didactiques intrfnseques a un model de definicio 

com el Nivell llindar, que en cap cas es presenta com un model preceptiu ni 

exhaustiu, sino mes aviat com un model referencial i utilitari. 

En una primera gran classificacio, hem distingit sis grans categories funcionals: 

— Funcio socialitzadora 

— Funcio informativa (informar, descriure, narrar) 

— Funcio expressiva (sentiments, estats d'anim i sensacions ffsiques) 

— Funcio valorativa 

— Funcio inductiva 

— Funcio metalingiifstica 
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1.3.1 Funcio socialitzadora 

Incloem en aquesta categoria tots aquells actes linguistics que tenen com a proposit 

primordial iniciar, mantenir o concloure un contacte comunicatiu mitjan9ant unes 

formules que responen a unes determinades convencions, propies de la relacio social. 

Moltes vegades aquestes intencions es resolen en expressions estereotipades que no 

tenen sentit pel seu contingut literal, sino pel fet de ser usades o no, en unes 

determinades situacions. Quan diem "Que aprofiti" a algu que esta menjant o ens 

responen "Molt be" a la pregunta "Com va tot?", ni estem transmetent el desig sincer 

d'una bona digestio ni necessariament hem d'entendre que al nostre interlocutor totes 

les coses li rutllen de la millor manera possible. Son —totalment o parcialment— 

purs formalismes, que acompleixen, pero, una funcio important dins la comunicacio 

verbal: establir i mantenir un nexe de relacio civilitzada amb els nostres interlocutors 

i, indirectament, amb tota la comunitat lingiiistica i cultural que ha generat aquestes 

convencions lingiiistiques. 

Dins d'aquesta categoria, considerem com a objectiu del Nivell llindar que els 

aprenents siguin capagos de: 

— Saludar i transmetre una salutacio. 

— Acomiadar-se. 

— Interessar-se per algu. 

— Donar resposta a mostres d'interes. 

— Presentar-se i presentar algu. 

— Respondre a una presentacio. 

— Interpel-laralgu. 

— Respondre a una interpel-lacio. 

— Demanar per algu. 

— Respondre quan es demana per algu. 

— Demanar permis. 

— Concedir o denegar un permis. 

— Donar les grades i respondre a un agraiment. 

— Demanar disculpes. Excusar-se. 

— Acceptar disculpes. 

— Felicitar i respondre a una felicitacio. 

— Fer oferiments. 

— Oferir-se a fer alguna cosa. 

— Usar expressions de cortesia. 

— Iniciar un contacte telefonic. 

— Mantenir un contacte telefonic. 

— Iniciar un contacte epistolar. 

— Tancar un contacte epistolar. 

1.3.2 Funcio informativa 

Informar o demanar informacions es, sens dubte, la funcio per la qual mes sovint 

usem els nostres recursos lingiifstics. Evidentment, aquesta funcio cobreix un 
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espectre de realitzacions amplfssim i divers. Constantment demanem i donem 

informacio sobre multiples assumptes: sobre nosaltres mateixos, sobre altres persones, 

sobre coses, sobre fets, sobre esdeveniments... I aquesta informacio la podem donar com 

a certa, com a possible, o com a hipotetica, en present, en passat o en futur. 

Els actes linguistics que han de ser capacos de realitzar, dins d'aquesta categoria funcio-

nal, els aprenents que assoleixen elNivell llindar, son els seguents: 

— Demanaridentificacio i identificar. 

— Descriure. 

— Comparar. 

— Demanar i donar informacio sobre fets o esdeveniments. 

— Narrar. 

— Verificar informacions. 

— Evocar. 

— Anunciar i fer prediccions. 

— Fer hipotesis sobre un fet. 

1.3.3 Funcio expressiva 

En aquesta categoria funcional, hi considerem els actes linguistics que tenen com a 

proposit manifestar un estat d'anim, una sensacio, un desig o una emocio. A diferencia 

de la categoria funcional anterior, que es basa en Texpressio de coneixements o 

d'experiencies objectives, aquesta es refereix a l'expressio d'experiencies o sensacions 

subjectives. 

Dins d'aquesta categoria funcional, ens fixem com a objectiu que un parlant, en 

arribar al Nivell llindar, sigui capac, de dur a terme els seguents actes linguistics: 

—Expressar sentiments, estats d'anim i actituds: 

• satisfaccio 

• grat 

• admiracio 

• estima 

• alegria i illusio 

• fruicio i felicitat 

• interes 

• esperanc.a 

• alleujament 

• gratitud 

• confian9a 

• seguretat 

• tolerancia 

• penediment 

• preferencia 

• indiferencia 

• sorpresa o perplexitat 

• resignacio 

• curiositat 
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• impaciencia 

• preocupacio 

• irritacio, malhumor o enuig 

• hostilitat, odi, refus (insultar) 

• rancunia 

• avorriment 

• temor, por, ansietat 

• repugnancia, fastic 

• insatisfaccio 

• desgrat 

• tristesa 

• desiHusio 

• desinteres 

• desconfiansa 

• inseguretat 

• llastima (planyer) 

• conformitat o disconformitat 

—Interessar-se per l'estat emotiu o de salut d'algu. 

—Expressar sensacions fisiques: 

• dolor 

• fred o calor 

• son 

• gana o set 

• cansament 

• olor 

• gust 

• sensacio visual 

• sensacio auditiva 

• sensacio tactil 

—Expressar un desig. 

1.3.4 Funcio valorativa 

Entenem per funcio valorativa la que inclou Texpressio de judicis, valors, punts de 

vista, ponderacions, etc. Es a dir, la manera com ens comuniquem respecte a tot allo 

que ens demana una determinada presa de posicio o una determinada actitud. En 

alguns aspectes, aquesta funcio pot envair zones propies de la funcio informativa 

(quan diem "no crec que arribi abans de les vuit" estem expressant el nostre punt de 

vista, tot valorant una possibilitat, pero al mateix temps estem aportant una informacio: 

hauria d'arribar abans de les vuit) i tambe de la funcio expressiva (el mateix exemple 

anterior pot trair un determinat estat d'anim: desconfianga, preocupacio, ansietat). 

Tanmateix, hem considerat oportu agrupar en una sola categoria aquells actes linguistics 

que tenen per objectiu primordial expressar 1'actitud valorativa del parlant i que un 

aprenent de catala ha de ser capag de realitzar en arribar a aquest nivell, com ara: 

— Demanar opinions. 

— Donar opinions. 

42 



— Donarcredibilitat. 

— Expressar dubte. 

— Expressar escepticisme. 

— Expressar un fet com a aparent. 

— Expressar un fet com a versemblant. 

— Expressar un fet com a possible. 

— Expressar un fet com a impossible. 

— Expressar un fet com a probable. 

— Expressar un fet com a improbable. 

— Expressar un fet com a facil. 

— Expressar un fet com a dificil. 

— Expressar un fet com a conseqiiencia logica d'un altre. 

— Expressar un fet com a necessari. 

— Expressar un fet com a innecessari. 

— Expressar un fet com a obligatori. 

— Expressar un fet com a no obligatori. 

— Expressar un fet com a prohibit. 

— Expressar un fet com a contingent. 

1.3.5 Funcio inductiva 

En aquesta categoria, hi inventariem els actes lingiifsitcs que tenen com a proposit "fer 

fer" alguna cosa a algu, de manera directa, mitjancant una ordre, una soMicitud d'ajut, o una 

peticio explfcita, o de manera indirecta, com pot ser a traves d'un suggeriment, d'una 

insinuacio o d'un consell. En tots ells, el parlant preten que Pinterlocutor actui—o deixi 

d'actuar— d'acord amb l'expressio d'un determinat proposit. Aquests son els que, en aquest 

nivell d'aprenentatge, s'haurien de poder realitzar: 

— Demanar ajut. Demanar un favor. 

— Expressar una peticio. Expressar el desig que algu faci alguna cosa. 

— Demanar consells. 

— Proposar, suggerir o recomanar una actuacio. 

— Demanar instruccions. 

— Donar instruccions. 

— Demanar autoritzacio. 

— Donar autoritzacio. 

— Expressar l'obligacio o la necessitat de fer alguna cosa. 

— Donar ordres. 

— Dispensar de fer alguna cosa. 

— Advertir, avisar. 

— Intimidar, amenacar. 

— Animar a fer alguna cosa. 

— Invitar a fer alguna cosa. 

— Concertar una cita. Quedar amb algu. 

— Fer reclamacions. 

— Prohibir. 
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1.3.6 Funcio metalinguistic a 

A mes dels actes linguistics inclosos en les categories funcionals anteriors, un parlant ha 

de ser capac, d'interactuar en relacio amb el mateix discurs, propi o de 1'interlocutor, usant 

els mecanismes que li permetin intervenir sobre aquest discurs. En aquest sentit, haura de ser 

capac, de realitzar els actes linguistics segiients: 

— Demanar la paraula. 

— Donar la paraula. 

— Precisar, explicar-se. 

— Exemplificar. 

— Confirmar el seguiment del discurs. 

— Enumerar i ordenar les parts d'un discurs. 

— Resumir. 

— Al-ludir, evocar. 

— Fer un incfs. 

— Intercalar mots falca. 

— Corregir-se, rectificar. 

— Vacil-lar, dubtar. 

— Traduir. 

— Posar emfasi, insistir, repetir. 

— Relacionar idees o conceptes dins del discurs. 

— Parafrasejar. 

— Demanar aclariments sobre una realitzacio linguistica. 

— Demanar modulacions de la veu. 

— Demanar una repeticio. 

— Demanar aclariments sobre un enunciat o sobre la intencio del parlant. 

— Demanar Tori gen d'una informacio. 

— Demanar el perque d'un enunciat. 

— Demanar quina conseqiiencia o quina conclusio es deriva d'un enunciat. 

— Interpretar, comprendre el contingut d'un enunciat. 

— Mostrar interes pel contingut d'un enunciat. 

— Expressar acord amb un enunciat. 

— Expressar desacord amb un enunciat. 

— Fer callar. 

1.4 Nocions generals i nocions especifiques 

En realitzar un acte comunicatiu, expressem unes funcions en relacio amb un seguit 

de conceptes. Aixi, per exemple, en dir "em sembla que esta a punt de ploure", estem 

expressant una funcio predictiva (anunciar un fet), pero al mateix temps I'estem referint 

a uns conceptes determinats, alguns d'ells mes concrets {ploure) i d'altres mes 

abstractes (la persona que fa la prediccio, jo o la idea d'imminencia, esta a punt). 

Els conceptes mes abstractes (existencia, espai, temporalitat, quantitat, qualitat...) son 

els que cataloguem com a nocions generals', es tracta de nocions que sovint no es 

poden expressar mitjanc.ant una paraula o un terme concrets, sino mitjan5ant elements 

gramaticals (passat/present/futur; agent, objecte, persona verbal; mascuh'/femeni; 
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causa/consequencia) o que, si ho fan, es verbalitzen amb mots que comporten un 

elevat grau d'abstraccio (gran, aviat, anar-se'n, ella) i que requereixen una forta 

referenda contextual per adquirir un significat precis. El que aqui anomenem nocions 

especifiques, en canvi, son les que es refereixen a conceptes mes concrets, susceptibles 

de ser expressats mitjancant unitats lexiques amb un contingut semantic molt mes 

complet i precis (pluja, encenedor, muntanya, passaport, arbitre, maquina de rentar...). 

Aquestes nocions especifiques solen estar relacionades amb arees tematiques concretes 

(condicions atmosferiques, objectes de fumador, paisatge, viatges, esports, elec-

trodomestics...), sobre les quals els aprenents han de ser capa?os de mantenir un 

intercanvi comunicatiu. 

En assolir elNivell llindar, els aprenents d'una llengua han de ser capac,os d'expressar, 

de manera eficac, i suficientment precisa, les nocions generals i especifiques que 

relacionem a continuacio. 

1.4.1 Nocions generals 

— Nocions dictiques 

• no anaforiques (persona, determinant, posseidor, quantificador, ordenacio, 

localitzacio, temps, interrogacio, vocatiu) 

• anaforiques (persona, determinant, posseidor, quantificador, ordenacio, localitzacio, 

temps, interrogacio, relatiu, proverbs, generics vocatiu) 

— Nocions d'existencia 

• existencia 

• presencia 

• disponibilitat 

• esdeveniment 

— Nocions espacials 

• Hoc 

• posicio relativa 

• distancia 

• direccio i sentit del moviment 

• dimensio 

— Nocions temporals 

• situacio en el temps i penodes temporals 

• seqiiencia temporal 

• present 

• passat 

• futur 

• anterioritat 

• posterioritat 

• simultaneitat 

• imminencia 

• comen9ament 

• duracio i permanencia 

• finalitzacio i cessament 

• acompliment recent 

• puntualitat; antelacio; retard 
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• freqiiencia 

• repeticio 

• unicitat 

• continuitat 

• canvi i transicio 

Nocions espaciotemporals 

• moviment 

• velocitat 

Nocions qualitatives 

• qualitats fisiques (forma, dimenso, aspecte, color, gust, tacte i textura, tempe-

ratura, visibilitat, audibilitat, olor, edat i antiguitat, genere i sexe, condicio 

fisica, accessibilitat, netedat, composicio material) 

• qualitats avaluatives (apreciacions globals, autenticitat, valor i preu, acceptabilitat, 

adequacio, correccio, preferencia, exit o fracas, utilitat, capacitacio, importancia, 

normalitat, facilitat) 

Nocions quantitatives 

• quantitat definida 

• quantitat indefinida 

• gradacio 

Nocions de modalitat 

• asseveracio 

• referenda 

• coneixement 

• reflexio 

• evocacio 

• certesa 

• conviccio 

• conjectura 

• dubte 

• obligacio 

• necessitat 

• possibilitat 

• probabilitat 

• voluntat 

• intencio 

Nocions de relacio dins l'enunciat 

• predicatives (agent, objecte, destinatari, beneficiari, instrument, Hoc, temps, 

manera) 

• atributives (d'essencia, d'identificacio, de propietat, d'estat) 

• de correspondencia i contrast 

• discursives (conjuncio, disjuncio, alternanc.a, equivalencia, oposicio, concessio, 

inclusio, exclusio, causa, motiu, efecte, conseqiiencia, intencio, finalitat, destinacio, 

condicio) 
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1.4.2 Nocions especifiques 

— Informacio personal 

• nom 

• edat 

• sexe 

• Hoc de naixement ode procedencia 

• data de naixement 

• domicili 

• numero de telefon 

• estat civil 

• estudis i titulacions 

• professio 

• ocupacio o carrec 

• familia 

• caracteristiques fisiques (talla, mida, pes, signes particulars, parts del cos, 

aspecte) 

• caracter, temperament i conducta personal 

• ideologia i creences 

— Habitatge i llocs de residencia 

• situacio 

• lloguer i compra 

• tipus d'habitatge 

• mobilari i decoracio 

• installations i aparells 

• objectes i equipament domestic 

• manteniment 

• serveis comunitaris 

• en torn social 

• entorn fisic 

• pressupost i despeses 

— Activitats i relacions professionals 

• domini professional i tipus de feina (camp professional; oficis i professions; 

ocupacio i carrec; operacions i activitats; eines, peces i intruments; elements, 

materials i accessoris; apreciacions sobre la feina) 

• Hoc de treball 

• condicions de treball 

• formacio professional 

• sollicitud de feina; atur 

• relacions laborals 

• seguretat en el treball; accidents laborals 

— Activitat quotidiana (temps lliure i entreteniments) 

• rutines quotidianes 

• aficions 

• espectacles 

• esports i joes 

• festes i festivitats 

• vacances i caps de setmana 

47 



— Viatges i trasllats 

• viatges 

• mitjans de transport 

• informacio i preparatius 

• equipatge i articles de viatge 

• pai'sos i llocs d'interes 

• allotjament 

— Relacions electives i associatives 

• tipus de relacions 

• invitacions i cites 

• correspondencia 

• associacions i societats 

— Actualitat 

• conceptes generals i termes usuals en mitjans de comunicacio 

• politica (doctrines, tendencies i moviments politics i socials; institucions; 

eleccions; carrecs politics) 

• economia 

• societat 

• etica i religio 

• cultura (arts plastiques; musica i dansa; teatre, cinema i fotografia; literatura) 

— Estats ffsics i animics de la persona 

• el cos i els seus moviments 

• sensacions i percepcions 

• estats animics 

• mals, malalties i accidents 

• assistencia sanitaria (personal sanitari, centres medics, cures, remeis, 

medicaments...) 

— Ensenyament i educacio 

• institucions docents (centres; dependencies i serveis; personal; modalitats 

d'ensenyament; matriculacio) 

• tipus d'estudis 

• informacio sobre un curs 

• avaluacio i regim interior d'un centre 

• activitat docent 

— Compres 

• activitat comercial 

• tipus d'establiment 

• alimentacio (earn, ous, peix i marisc, verdures i fruites, llegums, especies i 

condiments, pa i pastissos, dol?os, conserves, llet i derivats, pastes i cereals, 

begudes, pesos i mesures) 

• roba i calgat (peces de roba, accessoris, calc,at) 

• articles d'us domestic (perfumeria, articles de bany, mobiliari, electrodomestics, 

objectes d'us domestic, ferreteria i bricolatge) 

• llibres, articles de papereria i material d'oficina 

• productes audiovisuals 

• joguines 

• estancs 

• farmacies 
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• objectes de regal 

• preus i sistemes de pagament 

— Gastronomia 

• menjars i begudes 

• preparacio, ingredients i receptes 

• menjarforadecasa 

— Serveis publics i privats 

• administracio publica (institucions, tramits, documents) 

• area laboral 

• servei sanitari 

• ensenyament 

• correus i telecomunicacions 

• serveis d'emergencia 

• guardies i policies 

• banes i caixes 

• reparacions domestiques 

• serveis relacionats amb vehicles 

• transports publics 

• agencies de viatges 

• allotjament i serveis d'hostaleria 

— Llocs 

• indicacions i itineraris 

• distribucio d'un edifici 

— Condicions atmosferiques i clima 

— Domini de la llengua 

• expressio oral 

• comprensio oral 

• expressio escrita 

• comprensio lectora 

• conceptes linguistics 

2. Competencia sociocultural1 

La competencia sociocultural es Taspecte de l'habilitat comunicativa que implica el 

coneixement de les caracten'stiques espeeffiques d'una societat i de la seva cultura 

que es manifesten en el comportament comunicatiu dels seus parlants. Poden ser de 

tres tipus: convencions socials, rituals socials i experiencies universals. El grau de 

familiaritat que cal perque la comunicacio sigui efectiva depen de les circumstancies 

en que te Hoc (es mes amplia amb un parlant nadiu que amb parlants amb qui es fa 

servir com a llengua franca, sobretot si el parlant es un estadant temporal mes que un 

turista). El Nivell llindarte en compte tots aquests tipus de contactes, pero sobretotels que 

' Aquest apartat es una adapatacib del capftol 11 de Threshold Level 1990, citat trie's amunt. 
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te 1'aprenent amb parlants nadius en territoris de parla catalana. Aixo vol dir que s'ha 

de desenvoluparen 1'aprenent la capacitat d'adonar-se de les diferencies socioculturals 

que poden interferir en la comunicacio. L'aprenent no pot pensar que els seus 

interlocutors tindran les seves creences, els seus valors, les seves actituds o convencions 

socials, ni necessariament les propies de la societat que parla la llengua objecte 

d'aprenentatge. Ha d'estar preparat per ser tolerant amb les diferencies i per 

desenvolupar estrategies que li permetin establir les bases de la comunicacio. 

L'especificacio de la competencia sociocultural correspon a altres components del 

Nivell llindar que descriuen que poden fer els aprenents en catala. Altres parts corresponen 

al sentit de consciencia o de familiaritat que han de tenir els aprenents amb certs aspectes 

de la cultura catalana. L'intent de formular aquestes parts tambe en termes de les 

possibilitats de conducta dels aprenents significa fereleccions de naturalesa tan arbitraria 

que a la forca ha de tenir una validesa inacceptablement baixa. Es tracta que els aprenents 

en el nivell llindar hagin tingut certes experiencies relacionades amb aquests aspectes i 

siguin capaQos de prestar-hi atencio i connectar-les i comparar-les amb coneixements 

previs. El comportament que es derivi d'aquestes experiencies depen de cada aprenent, 

pero la llista que presentem a continuacio preten ser un corpus del qual cada grup o 

cada individu pugui escollir els aspectes que mes necessiti i hi posi l'emfasi que consideri 

adequat. 

a) Experiencies universals 

a.l) Vida quotidiana 

Els aprenents s'hauran de familiaritzar amb: 

— els horaris laborals, de serveis, d'espectacles, dels apats... 

— els habits culinaris i gastronomies mes generalitzats (menjars i begudes mes 

tfpics, Uocs on es poden adquirir els productes, manera de condimentar-los, etc.) 

— les festes nacionals i tradicionals mes importants 

— les activitats de lleure mes populars 

— l'activitat comercial (com es diuen les botigues, que s'hi pot comprar, quins 

horaris tenen...) 

a.2) Condicions de vida 

Els aprenents hauran de tenir els coneixements necessaris sobre: 

— ni veils de vida i preus (diferencies entre territoris) 

— habits laborals 

— mecanismes per trobar feina 

— sistema generalitzat de prestacions socials 

a.3) Relacions interpersonal 

Els aprenents hauran de tenir una informacio suficient sobre: 
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— estructuracio social i diferencies entre classes socials 

— sistema de relacions interfamiliars i afectives 

— formalitat/informalitat en les situacions laborals i en contacte amb el funcionariat 

— relacions interculturals 

— grups politics mes importants 

a.4) Principals valors i actituds 

Els aprenents hauran d'estar familiaritzats amb els valors mes generalitzats i les actituds 

mes habituals en relacio amb aspectes com: 

— els estaments socials 

— els fets histories mes transcendents 

— les manifestacions i les referencies culturals (art, literatura, musica, canco, 

folklore, etc.) 

— la salut i la seguretat 

— la tradicio i els costums 

— la identitat nacional (llengua i cultura) 

— la politica 

— la religio 

b) Convencions socials i rituals 

b.l) Llenguatges no verbals2 

Els aprenents han d'estar al cas de la diversitat de convencions que els diferents 

paisos tenen pel que fa a donar la ma, al contacte ffsic, a les abra£ades, als petons, 

a la gesticulacio, a la proximitat corporal, a la durada d'una mirada directa, etc. i de 

la incomoditat que es pot produir amb 1'interlocutor si no es tenen en compte aquests 

aspectes. 

b.2) Rituals de relacio 

L'aprenent ha de saber (o ha de saber que cal informar-se'n): 

— si cal ser puntual 

— si cal portar algun regal en una visita 

— a quines hores es pot telefonar 

— com cal anar vestit segons la situacio 

— a quina mena d'apat esta convidat segons l'hora que ha estat convocat 

— si cal dir comentaris sobre el menjar o sobre la decoracio 

— quant temps cal quedar-se en un Hoc i quan cal anar-se'n 

2Vegeu m6s amunt, 1.1.3 (e) 
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b.3) Rituals de menjar i beure 

Els aprenents han de ser conscients que els rituals a l'hora de menjar poden ser diferents 

dels del seu pais i, si cal, han de saber quines pautes de conducta els regeixen. 

c) Convencions lingiiistiques3 

A part de les normes de tractament personal, de les quals ja hem parlat mes amunt,4 els 

aprenents haurien de coneixer i saber usar alguns dels mecanismes linguistics propis del 

catala que modulen el tracte amb 1'interlocutor. A tall d'exemple i d'orientacio donem els 

seguents: 

— per suavitzar una afirmacio: introduir-la mitjangant expressions del tipus (a mi) 

em sembla..., jo diria que..., jo crec que..., des del meu punt de vista... 

— per fer participar Finterlocutor d'un enunciat: acabar-lo amb interrogacions del 

tipus oi?, no etAi/us sembla? 

— per comprovar si s'ha entes una cosa de manera indirecta: en comptes de 

preguntar sobre el grau de comprensio de 1'interlocutor, qiiestionar 1'enunciat 

d'un mateix, amb expressions del tipus no se si m'explico/m'he explicat (be)..., 

pot ser no m'he explicat prou be... 

— per corregir algu o qiiestionar-li el que ha dit, de manera suau: usar formules 

del tipus vols dir que...?, n'estds segur que...? 

— per demanar alguna cosa de manera menys imperativa: usar el condicional en 

comptes del present (voldria dues entrades per a la sessio del vespre, en 

comptes de vull dues entrades...; Em podria dir quina hora es? en comptes de 

Em pot dir...; Li faria res obrir la finestra, en comptes de Li fa res...?). 

— per suavitzar una pregunta directa: usar la particula expletiva que: Que li queda 

aigua? 

— us de la 2a. persona del plural per adregar-se a un interlocutor desconegut o al public 

en general, especialment en el llenguatge escrit: Us comuniquem que..., Voldria recor-

dar-vos..., Emplau adjuntar-vos..., No distragueu el conductor. 

— per suavitzar valoracions negatives: us de matisadors, del tipus no m'acaba de... 

(No m'acaba d'agradar/ de fer el pes...), no ... del tot (No m'agrada del tot), 

mes aviat... (El trobo mes aviat car). 

— per suavitzar el to comminatori en l'us de formes imperatives: us d'expressions 

com sisplau, per favor, si no li fa res, si no li sap greu (Sisplau, apagui el 

cigarret; parli una miqueta mes fluix, si no li sap greu). 

— per mostrar cordialitat en autoritzar o invitar a fer alguna cosa: repeticio de la 

forma imperativa: segui, segui..., passa, passa..., digui, digui... 

3 Per a algunes de les fdrmules de cortesia mes habituals, vegeu 3a. part, capftol I § 1. (Funci6 socialitzadora) 

4Vegeu 1.1.3 (0 
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6.14.2 D'exclusio 

sense Han comengat sense nosaltres. 

excepte Ho sap tothom excepte ella. 

tret de 

6.15 De tema 

de Parla d'economia. 

sobre Es una pel-licula sobre la Guerra Civil. 

locucions prepositives 

quant a 

pel quefa a 

respecte a 

6.16 D'oposicio 

(en) contra (de) Lluita contra la droga. 

6.17 De companyia o concurrecia 

amb Vui amb els seus pares. 

He topat amb un camio. 

6.18 De concessio (vegeu II.9.4.5 i IV.A 8.2.1.7.d) 

malgrat Hofarem malgrat la teva oposicio. 

locucions prepositives 

tot i Ha contestat tot i no estar-ne gaire segur... 

a pesar de 

(R)fl desgrat de 

6.19 D'aposicio 

de El carrer de Provenga. 

El mes de juny. 

6.20 De substitucio 

per He hagut de fer el torn per ell. 

M'han donat cent cinquanta pessetes per 

un dblar. 

locucions prepositives 

en comptes de He comprat coca en comptes de panets. 

en Hoc de 
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6.21 Introductores de complements verbals (vegeu II. 9.1) 

6.21.1 De complement directe 

a 

a) quan el CD es un pronom fort L'he saludat a ella. 

Mira 'm a mi! 

b) (optatiu) quan el CD es tothom, 

tots o qui: Aviseu a tothom. 

Els han despatxat a tots. 

A qui has vist? 

c) per evitar possibles ambigiiitats: Es perseguien I 'un a I 'altre. 

Podria atrapar el gat a la rata? 

6.21.2 De complement indirecte 

a T'ho die a tu 

per a Ho faig per a tu. 

6.21.3 De complement agent en una oracio passiva (vegeu IV. 6.9) 

per Obra finanqada per La Caixa. 

6.21 A De complement d'objecte en verbs de regim preposicional 

a) preposicio a amb els verbs acostumar-se, atrevir-se, comencar, decidir-se\ dedi-

car-se, negar-se i posar-se (=comencar). 

b) preposicio amb amb el verb ajuntar-se, avenir-se, casar-se, renyir i amb la 

construccio verbal estar d'acord (amb algu). 

c) preposicio de amb els verbs adonar-se, burlar-se, dubtar, oblidar-se, parlar, 

penedir-se, queixar-se, recordar-se, refiar-se, riure's i amb les construccions 

verbals tenir ganes, tenir(la) intencio... 

d) preposicio en amb els verbs confiar, consistir, creure, pensar i tardar i amb les 

construccions tenir interes, tenir confianqa i estar d'acord (en alguna cosa). 

e) caiguda de preposicions en la construccio verbal de b) i en els verbs i les 

construccions verbals de c) i d) quan el complement es una oracio introduida per 

la conjuncio que. 

f) substitucio de les preposicions amb i en per la preposicio a en la construccio 

verbal de b) i en els verbs i les construccions verbals de d) quan el complement 

verbal es un infinitiu. 
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6.22 Introductores de complements d'adjectius 

de Buides de contingut. 

Ample d'espatlles. 

7. Verbs 

7.1 Categories verbals 

7.1.1 Verbs copulatius (vegeu II. 9.2) 

ser L'home es un animal racional. 

estar Aixd esta be. 

semblar Aixd sembla or. 

quedar(-se) M'he quedatparat, quan I'he vist. 

posar-se L 'avi s 'ha posat malalt. 

tornar-se T'has tornat vermeil 

7.1.2 Verbs intransitius 

7.1.2.1 Verbs d'estat que poden actuar amb la mateixa funcio atributiva que 

els verbs copulatius, o be com a verbs intransitius (vegeu II. 9.2.4). 

estar(-se) Estaven ben quiets. 

Encara t'estas a Sabadell? 

viure Viufelig. 

Encara vius a Sabadell? 

creixer Els nens creixen sans i forts. 

Aquestes plantes no creixen. 

dortnir Dorm tranquil. 

Ja dormen. 

continuar Encara continues enfadada ? 

Continueu treballant. 

fer-se S'ha fet molt gran 

Com s'ha fet, aquest nen! 

7.1.2.2 Verbs duratius (vegeu II. 4.11) 

estar-se M'hi he estat tota la tarda. 

durar Quant dura aquesta peilicula ? 

quedar(-se) M'hi quedare una setmana. 

tardar Tarden molt. 

var. torbar-se 

7.1.2.3 Verbs de moviment (vegeu II. 3.4 i 5.1) 

anarfse 'n) 

arribar 

caminar 
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caure 

continuar Continui per aquest carrer. 

correr 

entrar 

fugir 

girar Gira a la dreta. 

marxar 

var. partir 

passar Ha pas sat entre els dos pals, 

saltar (+prep.) Saltaara! 

seure 

sortir 

tombar (+prep.) Tomba cap alia, 

tornar 

viatjar 

voltar Hem voltat sense saber on erem. 

1.1.2 A Verbs d'accio fisiologica 

esternudar 

plorar 

riure 

suar 

tremolar 

vomitar 

7.1.3 Verbs transitius 

Hi incloem tan sols aquells que, en un us enunciatiu no forcat, han d'anar 

necessariament acompanyats d'un complement directe1, i obviem els verbs 

transitius funcionals, es a dir aquells que van acompanyats de complement 

directe o no, segons la intencio enunciativa (p. ex. Has begut?o Has begut 

vi?). 

abaixar 

acompanyar 

afegir 

agafar 

ajuntar 

apagar 

apujar 

arreglar 

aturar 

barrejar 

var. mesclar 

buidar 

1 Cal tenir present, perd, que fins i tot alguns d'aquests verbs poden adoptar un us intransitiu en expressions imperatives 

(p. ex.: diguifdigui...; fesjes...; porta, home, queja ho fare jo; deixeu,deixeu...,ja hopagojo). 
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coneixer 

creure 

deixar 

demanar 

dir 

donar 

dur 

emprovar 

encendre 

estimar 

felicitar 

fer 

fregir 

haver-hi 

intentar 

Hangar 

llencar 

llogar 

oblidar 

omplir 

portar 

posar 

preferir 

preguntar 

prendre 

preparar 

presentar 

prometre 

provar 

rebre 

recordar 

regalar 

saber 

tastar 

tenir 

tocar 

treure 

trobar 

unir 

7.1.4 Verbs factitius (el subjecte dels quals no es propiament qui realitza l'accio i 

que expressen que 'algu fa alguna cosa per a un altre' = 'fer fer') 

fer S'hanfet una casa a la costa. 

arreglar Hem hagut d'arreglar el cotxe. 

construir L'ajuntament ha construit un complex 

esportiu. 
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pintar Hem pintat el pis (-els pintors ens han 

pintat el pis) 

7.1.5 Verbs que requereixen pronom 

7.1.5.1 Verbs reflexius 

a) verbs de reflexio directa (el pronom fa de CD del verb) 

adormir-se 

afaitar-se Avui no m 'he afaitat. 

agenollar-se 

aixecar-se 

var. alcar-se 

ajeure 's 

var. ajaure 's 

ajupir-se 

var. acotar-se 

asseure 's 

banyar-se 

despullar-se 

destapar-se No et destapis, que tindrdsfred. 

dutxar-se 

estirar-se M'estirare una estona, per descansar. 

llevar-se 

maquillar-se La Lhasa no es maquilla mat 

pentinar-se Es pentina amb la ratlla al mig. 

rentar-se Ja Vhas rental? 

repenjar-se 

tallar-se M'he tallat amb les tisores. 

tapar-se Tapat o et constipards. 

vestir-se 

b) verbs de reflexio indirecta (el pronom fa de CI del verb) 

afaitar-se (+SN) Que Vhas afaitat la barba? 

destapar-se (+SN) No et destapis els peus. 

estirar-se (+SN) M'estiraria els cabells. 

maquillar-se (+SN) Nomes es maquilla els ulls. 

pentinar-se (+SN) Que Vhas pentinat el bigoti? 

pintar-se (+SN) S'ha pintat els llavis. 

posar-se (+SN) 

rentar-se (+SN) Despresja em rentare els cabells. 

tallar-se (+SN) Talla't les tingles, 

apar-se (+SN) Tapa't els ulls. 

treure 's (+SN) 

c) verbs que indiquen actituds o estats psicologics 

acostumar-se 

atrevir-se 
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avomr-se 

decidir-se 

divertir-se 

enamorar-se 

interessar-se 

negar-se 

penedir-se 

queixar-se 

refiar-se 

d) verbs que indiquen canvis d'estat fisic o animic 

alegrar-se 

constipar-se 

curar-se 

fer-se (mal) 

ferir-se 

morir-se 

refredar-se 

trencar-se (+SN) S'ha trencat una cama. 

e) verbs que expressen canvi o transicio 

fer-se S'hafet gran. 

fer-se malbe 

tornar-se 

convertir-se 

arreglar-se El problema ja s 'ha arreglat 

espatllar-se 

var. espenyar-se 

solucionar-se Ja s 'ha solucionat tot. 

7.1.5.2 Verbs d'accio reciproca 

acomiadar-se 

ajuntar-se 

avenir-se 

barallar-se 

casar-se 

divorciar-se 

escriure's 

saludar-se 

separar-se 

telefonar-se 

veure 's Fa tres dies que no ens veiem, 

Em veig amb VAnna. 

7.1.5.3 Verbs pronominals (verbs que, per a expresar el seu significat propi, 

han d'anar acompanyats forcosament de pronom) 
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a) amb construccions pronominals reflexives 

dir-se 

adonar-se 

anar-se 'n 

tornar-se 'n 

recordar-se 

oblidar-se 

dedicar-se 

riure 's 

burlar-se 

b) amb el pronom hi 

haver-hi 

veure-(s')hi 

sentir-hi 

tocar-hi 

7.1.6 Verbs de regim preposicional 

a) verbs que requereixen un complement introduit per la preposicio a 

acostumar-se a 

atrevir-se a 

comencar a 

decidir-se a 

dedicar-se a 

negar-se a 

posar-se a (=comencar) • 

b) verbs que requereixen un complement introduit per la preposicio amb 

ajuntar-se amb 

avenir-se amb 

barallar-se amb 

casar-se amb 

estar (d'acord) amb 

parlar amb 

renyir amb 

c) verbs que requereixen un complement introduit per la preposicio de 

adonar-se de 

burlar-se de 

dubtar de 

oblidar-se de 

parlar de 

penedir-se de 

queixar-se de 

recordar-se de 
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refiar-se de 

riure's de 

separar-se de 

d) verbs que requereixen un complement introduit per la preposicio en 

confiar en 

consistir en 

creure en 

pensar en 

7.1.7 Verbs defectius (conjugats nomes en 3a. persona del sing.) 

haver-hi Que hi ha ? 

ploure 

nevar 

tronar 

fer fred/ color /bo / sol / bon temps /mal temps... 

fer + referenda temporal Fa un mes que nofumo 

7.2 Perifrasis verbals 

7.2.1 D'obligacio 

haver de + INF 

7.2.2 De necessitat 

caldre + INF 

7.2.3 De possibilitat 

poder + INF 

7.2.4 De probabilitat 

deure + INF 

7.2.5 D'aproximacio 

venir a + INF 

7.2.6 Incoativa 

comencar a + INF 

posar-se a + INF 

7.2.7 De repeticio 

tornar a + INF 

Que he defer? 

Cal tenir molta paciencia. 

Not'hopuc dir. 

Devien ser les vuit, quarts de nou. 

Aixd i alld venen a ser el mateix. 

Aviat comencera a ploure. 

Ara mateix s'haposat a treballar. 

Ja t'has tornat a equivocar? 
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7.2.8 De ponderacio 

arribar a + INF 

7.2.9 D'accio continua 

estar + GER 

anar + GER 

7.2.10 De realitzacio recent 

acabar de + INF 

7.2.11 D'accio imminent 

anar a + INF 

imp IND 

7.2.12 D'accio frequent 

soler +INF 

acostumar a + INF 

7.2.13 D'efecte consecutiu 

quedar + PART 

deixar + YAKT 

Mira que arribes a ser animal! 

M'estic dutxant. 

Anarfent. 

Acaba de sortir. 

Ara mateix anava a trucar-te. 

Solplegar cap a les vuit. 

No acostumo a sopar tan tard. 

Ha quedat arruinat. 

Em deixes parat. 

7.3 Formes verbals regulars 

Donem el paradigma de la conjugacio regular, en les principals varietats dialectals, en el benentes que 

assolir el nivell llindar suposa la capacitat d'usar correctament les que son propies de l'area lingiiistica 

en que s'hagi de moure I'aprenent i tan sols la capacitat de comprendre les formes estandards pr6pies 

d'altres varietats dialectals. 

7.3.1 Infinitiu 

Terminacions propies de les tres conjugacions (verbs regulars) 
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7.3.2 Gerundi 

Terminacions propies de les tres conjugacions (verbs regulars) 

7.3.3 Participi passat 

Terminacions propies de les tres conjugacions (verbs regulars) 

7.3.4 Formes simples d'indicatiu 

7.3.4.1 Present 

7.3.4.2 Imperfet 
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7.3.4.3 Perfet * 

*En dialecte central, nomes capacitat de comprensio receptiva, especialment 

en textos escrits. 

7.3.4.4 Futur 

7.3.5 Formes compostes dMndicatiu 

7.3.5.1 Passat indefinit 

7.3.5.2 Passat perfet (conj. perifrastica) 
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7.3.5.3 Plusquamperfet 

*En dialecte central, nomes capacitat de comprensio receptiva, especialment 
en textos escrits. 

7.3.5.5 Futur compost 

7.3.6 Formes simples de subjuntiu 

7.3.6.1 Present 

365 



7.3.6.2 Imperfet 

7.3.7 Formes compostes de subjuntiu 

7.3.7.1 Passat perfet 

7.3.7.2 Plusquamperfet 

7.3.8 Condicional 

7.3.8.1 Condicional simple 
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7.3.8.2 Condicional compost 

hauria 

hauries 

hauria 

haurfem 

haurieu 

haurien 

+ PART 

7.3.9 Imperatiu 

7.3.10 Formes compostes d'infinitu i gerundi (en temps passat) 

7.3.10.1 Infinitiu passat 

haver + PART 

7.3.10.2 Gerundi passat 

havent + PART 

7.3.11 Alteracions ortografiques regulars 

7.3.11.1 Canvis consonantics del radical davant -e i 4 

c—>qu 

g—>gu 

9—>c 

j—>g 

tancar—>tanques, tanqui... 

pagar—>paguem, paguin... 

abraqar—>abraceut abracis... 

penjar—>pengessin> pengl.. 

7.3.11.2 Us de la dieresi en desinencies regulars 

a) dieresi en desinencies toniques de verbs de la tercera conjugacio amb radi 

cal acabat en vocal (en I'imperfet d'indicatiu i de subjuntiu i en el participi 

passat): conduia, traduies, obeissin, agrait.. 

b) dieresi en desinencies del present de subjuntiu de verbs de la primera 

conjugacio acabats en -iar o -uar: estudii, canvii's, suis, situin... 
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7.4 Formes verbals irregulars 

7.4.1 Alteracions en el radical 

7.4.1.1 Canvis vocalics 

a) alternanga a (en posicio atona)/e (en posicio tonica) en la conjugacio dels 

verbs treure, neixeri jeure: tree /traiem; neix / nascut; jeu / jaurem... 

b) alternanga a (tonica i atona)/e (tonica) en la conjugacio dels verbs haver, 

fer, caure i saber : fia, Iiagi, havia... /he, hem...; faig, fan, fare.../feu, fessin, 

fet...; caic, cauen,cauria... /queia, queiem...; saps, sapiga, sabes.../se. 

c) alternan9a o (en posicio atona)/« (en posicio tonica) en la conjugacio dels 

verbs collir, cosir, escopir, sortir i tossir : collia, collire, collit... / cullo, cull, 

cullin...; cosia, costs, cosire.../ cuso, cusi, cusen...; escopiu, escopire... / 

escup...; sortim, sortiria... /surto...; tossia /tus... 

d) alternan^a u (en la. persona singular del present d'indicatiu i en present de 

subjuntiu i imperatiu) / o (en les altres formes verbals) en la conjugacio dels 

verbsvoler ipoder: vull, vulgui, vulguis.Jvol, volia, volgues...;puc, puguem, 

pugueu../pots, podran, poguessin... 

e) alternanga e/i en els verbs venir i tenir: vens, veniem.../'vine, vindre...; te, 

teniu, tenint.../tingui, tingues, tingut... 

1.4.1.2 Supressio de la consonant d final del radical en verbs acabats en -ndre 

i -ldre (excepte en les formes de futur i condicional): 

entendre —> entens, entenia, entes, entenent.... 

vendre —> ven, venut, veniem... 

resoldre—> resolen, resolem, resolt... 

7.4.1.3 Reforc, consonantic de d entre el radical i la terminacio en les formes 

de futur i condicional en els verbs valer, voler, tenir \ venir: valdra, valdria...; 

voldre, voldries...; tindras, tindriem...; vindran, vindrien... 

7.4.1.4 Radicals velaritzats 

a) verbs que velaritzen la primera persona (singular) del present d'indicatiu i 

les formes del passat perfet simple, del present i de l'imperfet de subjuntiu i 

les de 1'imperatiu provinents del subjuntiu (les corresponents a la primera per 

sona del plural i a la segona persona amb tractament de voste): 

-verbs acabats en -ndre: aprendre —> aprenc, aprengui, aprengues... 

ztendre —> atenc, atenguis, atengues... 

comprendre —> comprenc, comprenguis, 

comprengues... 
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dependre —> depenc, depenguem, 

depenguessim... 

encendre —> encenc, encenguis, encenguessim... 

entendre —> entenc, entengui, entengues... 

estendre —> estenc, estengueu, estenguessiu.. 

fondre —> fonc, fonguin, fonguessin... 

ofendre —> ofenc, ofengui, ofengues... 

prendre —> prenc, prenguem, prenguessin... 

sorprendre —> sorprenc, sorprenguem, 

sorprenguessim... 

suspendre —> suspenc, suspenguin, suspengues... 

vendre—> venc, venguem, venguessim... 

-altres verbs: dir—> die, digui, diguessim... (i les formes de 

l'imperatiu digues i digueu) 

dur—> due, dugueu, duguessin... 

escriure—>escric, escrigueu, escrigues... (pero 

tambe escrivis...) 

estar—> estic, estiguis, estiguessiu... (i les formes 

de 1'imperatiu estigues i estigueu) 

resoldre —> resole, resolgui, resolgues... 

treure—> tree, traguem, tragues... 

b) verbs que, a mes de les formes anteriors, tambe velaritzen el participi: 

-verbs acabats en -aure, 

-eure, -iure o oure: caure —> caic, caiguis, caiguessis, caigut... 

beure —> bee, begui, begues, begut... 

creure —> crec, cregui, cregues,cregut... 

deure —> dec, deguem, deguessim,degut... 

jeure (i tambe ajeure's)—> jecjeguinjaguessim, 

ajagut... 

seure (i tambe asseure's)—>sec, seguis, 

seguessin, assegut... 

riure —> tic, riguis, riguessis, rigut... 

viure —> vise, visquin, visques, viscut... 

moure —> moc, mogui, moguessiu, mogut... 

ploure —> plogui, plogues, plogut... 

-altres verbs: apareixer—> aparec, aparegui, aparegues, 

aparegut... (i tambe desapareixer 

i reapareixer) 

caldre—> (nomes 3a.persona): calgui, calgues, 

caigut 

coneixer —> conec, coneguem, coneguessiu, 

conegut... 

poder—> puc, pugueu, poguessin, pogut... 

tenir—> tine, tingui, tingues, tingut... 

(i les formes de l'imperatiu tingues i 

tingueu) 
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valer—> vale, valgui, valgues, valgut... 

venir—> vine, vinguem, vinguessin, vingut... 

c) altres verbs amb fenomens de velaritzacio en el radical: 

cabre —> (pres. SUBJ) capiga, capigues... 

correr —> (pas. perf. IND, imp. SUBJ i PART) 

corregue, correguessis, corregut... 

haver—> (pas. perf. IND, imp. SUBJ i PART) 

hague, hagues, hagut... 

neixer —> (pas. perf. IND, imp. SUBJ i PART) 

nasque, nasques (pero tambe naixes), 

nascut... 

saber—> (pres. SUBJ) sapiga... 

ser—> (la. pres. IND, pres. SUBJ) soc, sigui... 

voler —> (pas. perf. IND, pres. i imp. SUBJ i 

PART) volgue, vulgui, volgues, volgut... 

7.4.1.5 Modificacions en diftong del radical 

Verbs que modifiquen la u del diftong final del radical a la primera i segona 

persones (plural) del present d'indicatiu, a les formes de Timperfet d'indicatiu, 

a la segona persona plural de l'imperatiu i al gerundi: 

a) canvis de u per v: beure —> bey em, beveu, bevia..., bevent 

deure —> devem, deveu, devies..., devent 

escriure —> escrivim, escriviu, escriviem... (i 

tambe pas. perf. IND i imp. SUBJ: 

escrivi, escrivis, escrivissim...), 

escrivint 

haver—> (nomes imp. IND) havia, havies..., 

havent 

moure—> movem, moveu, movia..., movent 

ploure —> (nomes 3a. p. imp. IND i GER) plovia, 

plovent 

viure—> vivim, viviu, vivieu..., vivint 

b) canvis de u per i i 

accentuacio del radical en 

les formes de l'imperfet: caure —> caiem, caieu, queia, queiem..., caient 

creure—> creiem, creieu, creies, creieu..., creient 

jeure (i ajeure's) —> jaiem, jaieu, jeia, jeien..., 

jaient 

seure (i asseure's) —>seiem, seieu, seia, seiem..., 

seient 

treure—> traiem, traieu, treies, treieu..., traient 

veure —> veiem, veieu, veia, veien..., veient 
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c) elisio de la u i 

accentuacio del radical en 

les formes de Timperfet: riure —> riem, rieu, reia, reiem..., rient 

7.4.2 Alteracions en la terminacio 

a) reforms vocalics a la 2a. 

persona (singular) del 

present d'indicatiu: tossir —> fusses 

creixer —> creixes 

b) refor?os vocalics a la 3a. 

persona (singular) del 

present d'indicatiu i a la 2a 

persona (singular) de Timpe-

ratiu (tractament de tu): correr —> corre 

omplir—> omple 

obrir —> obre 

c) reforms vocalics a la 2a 

persona (singular)de 

l'imperatiu (tractament 

de tu) venir—> vine 

7.4.3 Dobles formes d'imperatiu 

a) verb tenir 

tingues / tingueu: Tingues en compte que... 

No tingueu tanta pressa 

te /teniu (per donar 

alguna cosa): Tey agafa aixd. 

Teniu... 

b) verb veure 

(veges)/vegeu: Vegeu mes amunt, a la pagina 75... 

ves /(veieu:): Ves ara per on surts...! 

7.4.4 Formes irregulars del participi (IV.A. 7.4.1.4 a) 

7.4.4.1 En verbs de la 2a. conjugacio: 

a) participis acabats en-es: (R)admetre—> admes 

aprendre —> apres 

atendre—> ates 

(R)cometre—> comes 

comprendre—> compres 

empenyer—> empes 

encendre—> ences 

371 



entendre—> entes 

estendre—> estes 

ofendre—> ofes 

prendre—> pres 

sorprendre —> sorpres 

suspendre—> suspes 

b) altres terminacions 

irregulars: compondre —>compost 

coure (una cosa al foe) —> cuit 

dir—> dit 

dur—> dut 

escriure —> escrit 

estrenyer —> estret 

fer—>fet 

fondre—> fas 

resoldre —> resolt 

respondre —>respost 

ser—> (col.) sigut, set 

treure —> tret 

veure —> vist 

1AA2 En verbs de la 3a. conjugacio 

a) participis acabats en -es: imprimxr—> impres 

(en Valencia, en -es) 

b) participis acabats en -rt: cobrir—> cobert 

complir—> complert (i tambe complit) 

establir —> establert 

morir—> mort 

obrir—> obert 

oferir—> ofert 

omplir—> omplert 

sofrir—> sofert 

1AA Verbs amb irregularitats especials: 

Verbs d'us molt frequent que presenten una conjugacio amb irregularitats 

particulars: 

anar 

cabre 

correr 

estar 

fer 

haver 

poder 

saber 
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ser 

tenir 

venir 

veure 

voler 

7.5 Us dels verbs SER, ESTAR i HAVER-HI 

7.5.1 Us dels verbs SER i ESTAR en oracions atributives 

a) us de SER per a expressar qualitats essencials, categoriques, permanents o 

caractenstiques del subjecte: 

La neu es blanca. 

L'home es un animal racional. 

El meu pare es advocat. 

Aquesta roba es de coto. 

En Jaume es molt divertit. 

Aquesta sopa esfreda. 

El pis de dalt es buit: no hi viu ningu. 

Soc bo. 

El meu cotxe es millor que el teu. 

b) us d'ESTAR per a expressar estats transitoris o circumstancials, que es refereixen 

a una situacio puntual dins un proces o al resultat d'una accio anterior: 

La neu estd molt trepitjada. 

L'home del segle XX estd desorientat. 

El meu pare estd jubilat. 

Aquesta roba estd de rebaixes. 

En Jaume estd molt divertit avui. 

Aquesta sopajaestafreda (=ja s'ha refredat). 

El pis de dalt estd buit (= algu l'ha buidat). 

Esticbo (= 'estic curat'). 

El meu cotxe estd millor que el teu (= mes 

ben conservat) 

c) us d'ESTAR + SAdv de manera (locucio prepositiva o adverbis be /malament). 

a punt de... El partit estd a punt de comengar. 

a favor de... Que alcin la md els que estiguin a favor de 

la proposta. 

ESTAR en contra de... Jo hi estic en contra. 

d'acord amb/ en... Tu no estds d'acord amb mi? 

per + INF Estic per deixar-ho correr tot. 
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ESTAR 

a 

amb 

de 

en 

per 

sense 

Estem a la teva disposicio. 

Estic amb tu (= 4et dono suport'). 

+ SN No estic d'humor, avui. 

Quart vam arribar, estaven en calqotets. 

Ja no estic per aquestes bromes. 

+ SN Estic sense ni un duro. 

INF M'he estat tota la tarda sense fer res. 

ESTAR be Avuija estic mes be. 

malament Aquesta suma esta malament. 

7.5.2 Us del verb ESTAR amb valor intransitiu. 

a) amb significat de 'residir', 'allotjar-se', 'tenir el Hoc de treball o d'estudis' (sovint 

usat en la forma pronominal ESTAR-SE): 

Ja no vise a VEixatnple. Aram}estic a la Vila Olimpica. 

Quan vam anara Paris ens vam estar a VHotel Fleur. 

Encara t'estas a VInstitut Balmes? 

b) amb significat de 'quedar-se, romandre durant un cert temps en un Hoc' (sovint 

usat en la forma pronominal ESTAR-SE i amb una determinacio temporal) (v. IV. 

4.11): 

Ens vam estar tota la tarda al taller. 

c) amb significat de 'tardar un temps per fer una cosa': 

Quan s 'hi esta (per anar) d'aqui a Saragossa amb 

tren ? 

d) amb significat de Tinalitzar, acabar de fer una cosa': 

Ja estas ? 

Espera't un moment, que de seguida estare. 

7.5.3 Us d'ESTAR en penfrasis d'accio continuada (v. IV.A. 7.2.9) 

ESTAR + GER Estic parlant amb la Merce. 

7.5.4 Us de SER i d'HAVER-HI per indicar localitzacions (amb significat de 'trobar-

se\ 'estar situat'). 

SN (subj) + SER + SAdv de Hoc El meu cotxe es al parquing. 

Que hi es, la Maria ? 

Tothom era alia. 

Ja soc aqui. 

Molta gent era a la festa. 

SAdv de Hoc + HAVER-HI + SN (CD) Al parquing hi ha el meu cotxe. 

Que hi ha la Maria? 
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SN + que + 

Alia no hi havia ningu. 

A lafesta hi havia molta gent. 

SER + SAdv de Hoc Agafa les claus que son a Varmari. 

HAVER-HI Agafa les claus que hi ha a I 'armari. 

7.6 Formacio de verbs a partir de substantius i d'adjectius 

7.6.1 Radical del substantiu o adjectiu + sufix -ejar 

a) verbs derivats de noms airejar 

bronzejar 

estiuejar 

festejar 

fastiguejar 

fumejar 

gotejar 

b) verbs derivats d'adjectius blanquejar 

sordejar 

clarejar 

coixejar 

7.6.2 Radical del substantiu o adjectiu + sufix -itzar 

a) verbs derivats de noms caracteritzar 

organitzar 

simbolitzar 

/.. 

b) verbs derivats d'adjectius catalanitzar 

esterilitzar 

generalitzar 

7.6.2 Radical del substantiu o adjectiu + sufix -ificar 

a) verbs derivats de noms classificar 

exemplificar 

significar 

/... 

b) verbs derivats d'adjectius amplificar 

jusrificar 

simplificar 
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8. Conjunctions 

8.1 Conjuncions de coordinacio 

8.1.1 Copulatives (vegeu II. 9.4.1) 

i 

(ni...) ni 

a) com a enllac, entre dues parts de Toracio 

Ell ijo vam ser els primers d'arribar-hi. 

Estava trist i amoi'nat. 

Estara tancat avui i demd. 

Ni tu nijo no sabrem mai la veritat. 

No estava trist ni amo'inat. 

No tanquem ni avui ni dema. 

b) com a enlla9 entre dues oracions 

Plou ifa sol. 

Calla i menja! 

No cridis ni et moguis. 

Nifa ni deixafer. 

8.1.2 Disjuntives o optatives (vegeu II. 9.4.2 i 9.4.4) 

o 

obe 

o, si no, 

a) amb valor d'opcio indiferent (vegeu II. 9.4.4) 

D'aixd se'n pot dirplata o argent. 

Parla'n amb el director o be amb el gerent. 

Podriem anar al cine o, si no, a sopar. 

b) amb valor d'opcio oposada (vegeu II. 9.4.2) 

Afanyem-nos o no hi arribarem a temps. 

Obe m'ho expliques tot, o be no em diguis res. 

Fem-ho ara o, si no, pleguem. 

8.1.3 Adversatives 

8.1.3.1 Adversatives d'oposicio (vegeu II. 9.4.5) 

perd M'agradaria comprar-me7, perd no tine prou diners, 

encara que No li he dit res, encara que en tenia ganes. 

tot i que No li he dit res, tot i que en tenia ganes. 

(R) ara (be) Si volsfer-ho, fes-ho; ara be: no comptis amb mi. 
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(R) tot i aixi Sabia que no podia fer-ho; tot i aixi ho vafer. 

(R) tanmateix Sabia que hi seria mal rebut; tanmateix hi va voter 

anar. 

8.1.3.2 Adversativa exclusiva (vegeu EL 9.4.6) 

sino No parla amb el cap, sino amb el cor. 

8.1.3.3 Adversativa matisadora (vegeu IV.A. 5.9) 

mes aviat No estava enfadat; mes aviat estava dolgut. 

8.1.4 IMatives 

8.1.4.1 IMatives amb valor consecutiu (vegeu II. 9.4.8). 

doncs Plou ? Doncs agafo el paraigua. 

van idb 

per tant En Jordi i la Niiria no venen: per tant, serem vuit. 

aixi (,doncs,) En Jordi i la Niiria no venen: aixi, serem vuit. 

(R) de manera que El tren surt a les vuit, de manera que ens haurem de 

llevar a dos quarts de set. 

8.1.4.2 IMativa amb valor contrapositiu. 

doncs Tu no tens ganes d'anar-hi? Doncs jo si. 

var. idb 

8.1.4.3 IMatives amb valor continuatiu. 

doncs (be) Doncs be, com anavem dient... 

var. idd 

aixi (, doncs,) A ixi, doncs, que fas ? Wens o et quedes ? 

8.2 Conjuncions de subordinacio 

8.2.1 La conjuncio que 

8.2.1.1 Per formar oracions substantives 

a) fent de subjecte: Que sigui mes gran que jo no vol dir res. 

No m 'agradaria que ho sabes tothom. 

b) fent de complement 

directe: No vull que ho sapiga ningii. 

Saps que no es veritat. 

c) fent de complement 

preposicional: No estic segur que abed sigui veritat. 

Tenim molt d'interes que tot surti be. 
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8.2.1.2 Per formar oracions amb valor adverbial de temps (= quan). 

Vaig arribar a casa queja erafosc. 

8.2.1.3 Per formar oracions amb valor d'atribut. 

Estava que no s'aguantava dret 

Sembla que no hagi menjat des defa dies, 

8.2.1.4 Per formar oracions amb valor causal, subordinades a una frase impe-

rativa. 

Corre, que t'atrapo. 

Estigues quiet, que cauras. 

8.2.1.5 Per formar oracions amb valor consecutiu. 

Tenia tan mal de cap, que em vaig quedar al Hit. 

Es tan car, que no el pot comprar ningu. 

8.2.1.6 Per formar oracions amb valor concessiu 

Que diguin el que vulguin: jo fare la meva. 

8.2.1.7 Per formar altres locucions conjuntives 

a) amb valor temporal: 

ara 

sempre 

des 

abans 

despres 

fins 

aixi 

Ara que me'n recordo... 

Torna sempre que vulguis. 

No ha parat de xerrar des que hem sortit. 

que Endreceu-ho tot abans que arribi la mestressa 

Me'n vaig recordardespres que te n'anessis. 

No comeceufins que no us ho digui. 

Aixi que arribi, aviseu-me. 

b) amb valor causal 

Ja que no em creus, demana-li-ho a I 'Enric. 

que Com que no em feu cas, feu el que vulgueu. com 

(R) ates (R) Ates que la seva sollicitud ha estat presentada 

fora de termini, lamento comunicar-li que ha quedat 

exclds de la convocatbria. 

c) amb valor final 

(R) afi I que (K) Hem publicat aquesta nota a fi {o per tal) que 

(R) per tal \ tothom n'estigui assabentat. 
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d) amb valor concessiu 

encara 

toti 

(R) malgrat 

Encara que ploris, no t'ho penso donar. 

que Tot i que t 'ho hagi assegurat de paraula, no te 'n refits. 

(R)Penso fer festa, malgrat que no em donin permis. 

e) amb valor condicional 

sempre que Estic d'acord a acceptar el carrec, sempre que tingui 

el suport de la majoria. 

f) amb valor modal 

sense que Procura fer-ho sense que se n 'adonin. 

8.2.2 La conjuncio si 

8.2.2.1 Per formar oracions amb valor condicional 

Si ho arribo a saber, no vine. 

Thauria ajudat si hagues sabut comfer-ho. 

8.2.2.2 Per formar oracions interrogatives indirectes 

Volia saber si era veritat tot el que es deia dfell. 

Em va demanar si volia sortir amb ell. 

8.2.3 La conjuncio perque 

8.2.3.1 Per formar oracions amb valor causal 

Ho se perque m'ho ha explicat el director. 

M'agradaperque sempre diu la veritat. 

8.2.3.2 Per formar oracions amb valor final 

Vaviso perque et vagis preparant. 

Obre la finestra perque sefn vagi elfum. 

8.2.4 Habilitacio d'altres elements gramaticals com a nexes conjuntius. 

Assolir el nivell llindar del catala implica ser capa? d'usar com a nexes 

conjuntius aquells elements gramaticals (especialment adverbis i locucions 

adverbials) que possibiliten la formacio d'oracions subordinades amb els valors 

segiients: 
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8.2.4.1 Temporal 

quart Podeu parlar quart sentiu el senyal 

mentre No vull que ningu ens molesti mentre estiguem 

negociant. 

S.2A.2 Locatiu 

on Posa-ho on hi hagi Hoc. 

8.2.4.3 Modal 

com Fes-ho com et sembli. 

tal 

segons 

igual 

tant 

Ho hem escrit tal com ens ho has dit. 

com Segons com vagi, ja tindras noticies meves. 

Escriu igual com parla. 

Menja tant com puguis. 

8.2.4.4 Interrogativa indirecta 

quan Encara no m 'has dit quan arribaras. 

on No se on son. 

com Explica 'm com he defer-ho. 

B. SlNTAXI 

En assolir el Nivell llindar del catala, un aprenent d'aquesta llengua haura de ser capac. de 

comprendre i de generar missatges construits a partir d'estructures oracionals com les que 

descrivim en aquest capitol i que segueixin models com els que les exemplifiquen. 

1. Constituents de l'oracio 

1.1 SN com a subjecte de l'oracio 

1.1.1 SN format per un pronom (vegeu IV.A. 2.1, 2.2,2.6, 2.7, 2.8 i 2.9) 

Aquestsfaran tard. 

Jo no en tine la cidpa. 

El teu es millor. 

Es la mateixa dona que ha trucat abans. 

Qui t'ho ha dit? 

Tothom va riure. 
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1.1.2 SN format per det+N (vegeu IV.A. 1 i 3) 

En Jaume no en te la culpa. 

El public va riure. 

Les teves amigues faran tard. 

A les vuit surt un tren. 

A mi no m'agraden aquestes peNicules. 

Acaben de sortir tres persones. 

1.1.3 SN format per GN+ SAdj 

1.1.3.1 GN (vegeu IV.B. 1.1.1 i 1.1.2) 

1.1.3.2 SAdj format per un adjectiu qualificatiu (vegeu IV.A. 4) 

La gentjove viu mes despreocupada. 

Elspressecs madurs son mes gustosos. 

1.1.3.3 SAdj format per un SPrep. (vegeu IV.A. 6) 

Els fills de I9Anna no en tenen la culpa. 

No m'agrada la cervesa sense alcohol. 

Nomes poden entrar les persones amb invitacio. 

1.1.3.4 SAdj format per una O de relatiu especificativa (vegeu IV.A. 2.7.1) 

Totes les persones que eren a la sola van riure. 

1.1.4 SN format per Det+SAdj (vegeu IV.A. 3.1.4.a) 

Elsjoves viuen mes despreocupats. 

Els madurs son mes gustosos. 

Els de VAnna no en tenen la culpa. 

Ara entren els queja tenen el bitllet. 

1.1.5 SN implicit en la conjugacio verbal 

0 No en tine la culpa. 

0 Van riure. 

0 Fareu tard. 

Ara surt 0. 

Ves0-hi. 

1.2 SV 

1.2.1 V impersonal 

Plou. 

Truquen. 

No cat. 
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1.2.2 V intransitiu (vegeu IV.A. 7.1.2) 

Tothom va riure. 

Elles no vindran. 

Ara surto. 

Calla! 

1.2.3 V+SN amb funcio de complement directe (vegeu IV.A. 7.1.3) 

1.2.3.1 V transitiu + SN format per un pronom 

Agqfa'L 

Ara en surt un. 

No ho he sentit. 

No he vist ningu. 

No tine res. 

1.2.3.2 V transitiu + SN format per un N 

Compra platans. 

Posa-hi sucre. 

1.2.3.3 V transitiu + SN format per Det+ N 

He comprat sis platans 

Avisa en Fere 

No he sentit cap soroll 

He vist el teu cost 

Ja tine una excusa. 

1,2.3A V transitiu + SN format per GN +SAdj 

He comprat sis platans madurs 

Avisa el vei de dolt 

Has vist aquell noi que porta la corbata groga? 

Porta unes sabates sense cordons. 

Agafa les tries barates. 

1.2.4 V (+SN) + SPrep (vegeu IV.A. 6.21) 

1.2.4.1 V (+SN) + SPrep format per (per) a + SN, amb funcio de complement 

indirecte 

He comprat un regal per a la nuvia. 

Ho he arreglatper a tu. 

Porta aquest informe a les infermeres. 

Ja has escrit als avis ? 

1.2.4.2 V (+SN) + pronom amb funcio de complement indirecte 

Li he comprat un regal. 

T'ho he arreglat. 

Porta'ls aquest informe. 
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1.2.4.3 V (+SN) + SPrep amb funcio de complement preposicional de regim 

verbal (vegeu IV.A. 7.1.6) 

M'he recordat de tu 

Tine molt d'interes a resoldre aquest problema. 

S'avenia molt amb els seus germans. 

No creuen en res. 

1.2.4.4 V (+SN) + pronom amb funcio de complement preposicional de regim 

verbal (vegeu IV.A. 7.1.6) 

Men'he recordat. 

Hi tine molt d'interes. 

S'hi avenia molt. 

No hi creuen. 

1.2.5 V(+SN) +SAdv (vegeu IV.A. 5) 

1.2.5.1 SAdv format per un adverbi 

Parla be. 

Arribaran dema. 

Els he vist alia. 

1.2.5.2 SAdv format per una Iocucio adverbial 

Fes-ho de seguida. 

Ellja era al capdamunt 

1.2.5.3 SAdv format per un Sprep amb valor adverbial (vegeu IV.A. 6) 

Hi havia molta gent a Ventrada del teat re. 

Van sortir entre les dues i les tres. 

1.2.5.4 SAdv format per un pronom adverbial (vegeu IV.A. 2.3) 

Ves-hi. 

Ara en torno. 

No hi fa gaire bona cara. 

1.3 (SN) + Vcop + Atr (vegeu IV.A. 7.1.1 i 7.5.1) 

1.3.1 Amb el verb SER com a Vcop 

1.3.1.1 (SN+)SER + SN 

Soc en Josep Capdevila. 

Aquella es la meva cosina. 

La meva cosina es la que porta eljersei verd. 

1.3.1.2 (SN+) SER+ SAdj 

Es moltfeliq. 

Aquests cotxes son molt rapids. 

Aquest jersei es de liana. 

383 



1.3.1.3 (SN+) SER + SPrep 

Aixd es del meu germa. 

Aquest article es contra les drogues. 

Lesflors eren per a tu. 

1.3.1.4 (SN+) SER + SAdv 

Esmoltlluny. 

Lafesta sera dema. 

1.3.1.5 (SAdv+) SER+ SN 

Avui esfesta. 

Aqui es casa meva. 

1.3.2 Amb el verb ESTAR com a Vcop 

1.3.2.1 (SN+) ESTAR + SAdj 

Estic molt cansat. 

Aquest quadre estd tort. 

1.3.2.2(SN+) ESTAR + SAdv 

Avui estd mes malament. 

El partit estd a punt de comengar. 

Tothom estava de vacances. 

1.3.3 Amb el verb SEMBLAR com a Vcop 

1.3.3.1 (SN+) SEMBLAR + SN 

Aquella sembla la Roser. 

Aquell nuvol sembla un barret. 

1.3.3.2 (SN+) SEMBLAR + SAdj 

Sembla moltfelig. 

Aquests cotxes semblen mes rapids. 

Aquest jersei sembla de liana. 

1.3.3.3 (SN+) SEMBLAR + SAdv 

No sembla gaire lluny. 

Aixd no em sembla malament. 

1.3.4 Amb verbs que indiquen transformacio com a Vcop (vegeu IV.A. 7.1.1) 

1.3.4.1 (SN+) TORNAR-SE + SAdj 

van TORNAR 

S 'ha tornat molt antipatic. 

La llet s'ha tornat agra. 

1.3.4.2 (SN+) FER-SE + SAdj 

S'hafet veil en poc temps. 

Que gran que s'hafet. 
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1.3.4.3 (SN+) FER-SE + SPrep 

S'hanfetde Vassociacio de veins. 

1.3.4.4 (SN+) QUEDAR + SAdj 

He quedat molt sorpres. 

El pis ens ha quedat petit. 

1.3.4.5 (SN+) QUEDAR + SAdv 

T'ha quedat molt be, el dibuix. 

1.3.4.6 (SN+) POSAR-SE + SAdj 

Us heu posat com uns pores. 

2. Tipus d'oracions 

2.1 Declaratives 

2.1.1 Impersonate 

V impersonal Plou. 

Truquen. 

S'ha de ser mes educat. 

2.1.2 Intransitives 

2.1.2.1 Intransitives pures (vegeu IV.A 7.1.2) 

(SN+) V (+S Adv) Tothom va riure. 

Elles no venen. 

Ara surto. 

2.1.2.2 Intransitives amb verbs de regim preposicional (vegeu IV.A 7.1.6) 

(SN+) V + SPrep Tothom es va adonar del que vasfer. 

Ara mateix parlavem de tu. 

2.1.3 Transitives (vegeu IV.A 7.1.3) 

(SN+) V + SN La Uuisa vol un cafe. 

El director et crida. 

(SN+) V + O La Uuisa vol que liportis un cafe. 

El director diu que hi vagis. 

(SN+) V+SN+SPrep Li va omplir la cara de petons. 

Construccions 

pleonastiques: No Vhe trobat, la bossa. 

N'he comprat dues, d'ampolles. 

Els he vistjunts, en Jaume i la Teresa. 
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2.1.4 Atributives (vegeu IV.A 7.1.1) 

(SN) +Vcop + SN Aquest senyor es el president de Vescala. 

(SN) +Vcop + SAdj Tothotn estava molt cansat. 

(SN) +Vcop + SAdv El metge es a la seva consulta. 

2.1.5 Passives reflexives 

Es lloga pis. 

S'ha inaugural Vexposicio. 

2.1.6 Passives amb el verb SER 

L'exposicio ha estat inaugurada pel president. 

El partit va ser suspes. 

2.2 Interrogatives 

2.2.1 Amb resposta si/no 

Ja has anat al bane? 

Portes els documents? 

2.2.2 Introdui'des per un interrogatiu (vegeu IV.A. 2.8) 

Qui t'ho ha dit? 

Que has fet? 

Com s'hiva? 

On son els mitjons ? 

Per que ho dins? 

Quan hi aniras? 

Quants n'has comprat? 

2.3 Imperatives 

2.3.1 Ordres 

2.3.1.1 Amb formes d'imperatiu 

Corre. 

Obri la porta, sisplau. 

2.3.1.2 Amb formes de present de subjuntiu (com a reiteracio d'un imperatiu). 

Que corris (et die). 

Que obris la porta. 

2.3.2 Prohibicions (amb present de subjuntiu negatiu) 

No corris. 

No trepitgeu la gespa. 

2.4 Exclamatives 

2.4.1 Amb particules exclamatives 

Que bonic! 

Quina vergonya! 

386 



2.4.2 Sense particules exclamatives 

He aprovat! 

Ja son aquil 

3. L'oracio compdsta 

3.1 Oracions coordinades (vegeu IV.A. 8.1) 

3.2 Oracions subordinades (vegeu IV.A. 8.2) 

3.2.1 Oracions substantives 

3.2.1.1 Formades mitjancant la conjuncio que (v. vegeu IV.A. 8.2.1) 

3.2.1.2 Interrogatives indirectes (vegeu IV.A 2.8.1) 

a) Formades mitjancant partfcules interrogatives 

Vull saber qui ho hafet. 

No sabia on eres. 

Explica'm com esfa. 

b) Formades mitjancant la conjuncio si (vegeu IV.A. 8.2.2.2) 

3.2.2 Oracions adjectives (vegeu IV.A 2.7) 

a) amb el relatiu que El xicot que porta ulleres 

El sofa que hi ha al costat de lafinestra. 

b) amb el relatiu on El poble on vaig neixer. 

(R)c) amb prep+ relatiu 

compost (R) El noi del qual et parlava. 

(R) El Hoc en el qual ens vam coneixer. 

(R)d) amb prep+ relatiu 

tonic (R) El noi de qui et parlava. 

(R) El Hoc en que ens vam coneixer. 

3.2.3 Oracions adverbials 

3.2.3.1 Amb la conjuncio que (vegeu IV.A. 8.2.1.2) 

Vaig arribar que ja erafosc. 

Tine una gana que no m 'hi veig. 

3.2.3.2 Amb locucions conjuntives (vegeu IV.A. 8.2.1.7) 

3.2.3.3 Amb la conjuncio si (vegeu IV.A.8.2.2) 

3.2.3.4 Amb la conjuncio perque (vegeu IV.A. 8.2.3) 

3.2.3.5 Mitjancant altres nexes conjuntius (vegeu IV.A. 8.2.4) 
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3. Grau de domini en relacio amb les habilitats 

lingiiistiques 

Fins aqui hem definit allo que esperem que els aprenents siguin capacos de fer en catala 

per considerar que ja han assolit aquest nivell minim de domini general del catala que 

anomenemMvtf// llindar. l'activitat comunicativa que han de ser capacos de desenvolupar 

en relacio amb les diferents situacions comunicatives en que es puguin trobar i amb els 

diferents tipus de text o de missatges que hagin d'entendre i de produir; els proposits enunciatius 

(funcions) que han de poder expressar i els conceptes (nocions generals i nocions especifiques) 

que hauran de ser capa?os de verbalitzar. No hem establert, pero, amb quin grau de domini 

esperem que mantinguin la interaccio comunicativa que se'n deriva. 

Determinar aquest grau de domini de manera precisa i categorica seria una operacio que, 

a mes de ser altament arriscada, contradiria en certa manera la finalitat que persegueix la 

definicio d'aquestMve// llindar, des del moment que no preten fixar un nivell preceptiu de 

competencia linguistica, sino mes aviat unes pautes referencials de competencia comunicativa. 

Des d'aquesta premissa, podrfem dir que el grau de domini que demanarem als aprenents 

per determinar si han assolit o no aquest nivell, l'establira la comprovacio de si han estat 

capagos de comunicar efectivament allo que volien comunicar i d'entendre el que els es 

rellevant de la informacio que els arriba. 

En la versio del Threshold Level de 1990, els seus autors diuen que un intent de 

comunicacio es pot considerar efectiu si la intencio de l'acte comunicatiu s'ha 

realitzat;1 es a dir, si el comunicador ha estat capac, de transmetre la seva intencio 

al(s) seu(s) interlocutor(s) i tambe si ha estat capag d'interpretar correctament les 

intencions d'aquest(s), sempre que siguin rellevants en el context situacional. Aixo 

significa que el criteri primordial que s'ha d'aplicar es el de l'adequacio pragmatica. 

Els exemples que posen Van Ek i Trim son ben il-lustratius: si un aprenent es vol 

disculpar humilment o expressar un dubte, considerarem que s'ha comunicat efectivament 

si es disculpa humilment o expressa un dubte, i si vol saber si conve sortir de casa 

amb paraigua o sense, considerarem que es capag de comunicar-se efectivament si sap 

interpretar correctament la informacio rellevant d'una prediccio meteoroldgica. 

Ara be, comunicar-se efectivament suposa, mes enlla d'aquestes obvietats, usar els 

recursos linguistics amb un determinat nivell de destresa, de correccio i d'adequacio. Una 

pronunciacio incorrecta, un mal us d'unes formes verbals o d'uns connectors, o la tria 

erronia d'una paraula poden distorsionar el significat d'un missatge fins al punt de fer-

lo incomprensible o de permetre interpretacions equivoques. Es a dir, una comunicacio 

verbal efectiva no pot estar assegurada sense un domini raonable de les regies gramaticals, 

del lexic o del sistema fonologic que conformen el sistema linguistic de la llengua que 

s'esta aprenent. Les indicacions que donem en aquest capftol pretenen subministar una 

referenda generica d'aquest nivell de domini, en el benentes que una realitzacio linguistica 

aillada no pot ser mai l'indicador del nivell de domini d'un aprenent d'una llengua 

(qualsevol nadiu pot realitzar actes linguistics fallits) i que aquest s'ha d'avaluar en 

Citat mds amunt, pag. 118 
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un conjunt d'actuations, orals i escrites, productives i receptives. Es aquest conjunt 

d'actuacions el que ens ha de mostrar si l'aprenent pot ser considerat un usuari 

independent de la llengua, encara que sigui en un primer estadi. En l'estadi d'un 

nivell llindar. 

3.1 Caracteristiques generals 

En assolir el Nivell llindar del catala, un aprenent d'aquesta llengua haura de ser 

capac de comunicar-se, sense haver de recorrer a una tercera persona, sobre qualsevol 

tema i en qualsevol situacio de les que hem descrit en el capitol 1. Probablement 

el seu discurs es caracteritzara per construccions sintactiques poc complexes, per certes 

vacil-lacions en la tria del lexic i per un accent caracterfstic de la seva procedencia 

linguistica, si es tracta d'un discurs oral, o per alguns errors ortografics, si es escrit. 

Tanmateix, haura de ser capac, de transmetre allo que vol transmetre, encara que sigui 

sense la fluidesa, la desimboltura o la riquesa amb que ho faria en la seva propia 

llengua. Igualment, podra entendre la informacio que li resulti rellevant d'un missatge, 

tant oral com escrit, sempre que aquest arribi en unes condicions de percepcio normals 

i que sigui produit en una varietat estandard o nomes lleugerament coMoquial. Pot 

haver de recorrer sovint a estrategies de compensacio per completar llacunes en el 

seu discurs o per completar el significat del que sent o llegeix, pero en qualsevol 

cas el proces comunicatiu haura de ser resolt satisfactoriament 

3.2 Expressio oral 

3.2.1 Fluidesa. 

S'espera d'un aprenent que arribi a aquest nivell que sigui capac, de parlar a una 

velocitat igual (o lleugerament inferior) a la d'un catalanoparlant, sense pauses 

injustificadament llargues que alterin el fil del discurs. El discurs combinara 

construccions simples amb altres de mes complexes, que poden requerir una pausa 

no excessiva per trobar el connector mes adequat, sense arribar, pero, a un discurs 

sincopat que faci dificil a l'interlocutor mantenir el fil del que s'esta dient. 

3.2.2 Estructura sintactica. 

Els aprenents hauran de ser capacos d'usar les estructures necessaries per formular 

els actes linguistics descrits en el capitol dedicat als exponents de les funcions 

lingiiistiques (3a part, capitol I), escollint les formes mes adequades a cada situacio 

o les propies de la varietat dialectal de la zona en que es trobin. Poden incorrer en 

construccions fallides propies de comunicacions orals espontanies (anacoluts, oracions 

suspeses, discordances...) que tambe es poden donar entre catalanoparlants. 

Ocasionalment es poden produir errors sintactics atipics, que l'interlocutor pot 

advertir i "reparar" mentalment grades al context. En aquest sentit el grau de tolerancia 

ha de ser mes elevat si Terror es dona en un context que permeti la reconstruccio 

significativa (p. ex. "Aquest mati *va telefonar el director demanant per tu") que 

si Terror pot alterar o dificultar la comprensio del que es diu (p. ex. "i*Vas telefonar 

al director?", en comptes de "Has telefonat al director?"). Es previsible tambe que 

en aquest nivell existeixin encara dubtes i vacil-lacions sobre Tiis de determinats 
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elements gramaticals, especialment connectors; en aquest cas, el nivell de domini que 

es exigible el defineix, igualment, el grau de pertorbacio en la comprensibilitat que 

Terror pot introduir. Comparem, per exemple, les construccions del tipus a amb les 

del tipus b: 

al. Vaig aconseguir la meva primera feina quan vaig tenir divuit anys. 

a2. He viscut durant un any en Grecia. 

a3. Comprare entrades, no nomes per a ell i per a mi, perd per a tots. 

bl. No la vaig esperar fins a les vuit. 

b2. Us he portat la maquina a rentar. 

b3. M'ha insultat, doncs no pago. 

En les oracions del tipus a hi detectem de seguida alguna anomalia: a al, el passat 

perfet hauria de ser un imperfet; a a2, la preposicio en s'ha de substituir per a; a 

a3, la conjuncio perd hauria de ser obviament sino. Tanmateix, en totes elles es facil 

per a l'interlocutor identificar i aillar Tequivocacio i reparar mentalment el significat 

que el parlant volia donar-hi. 

En canvi, les oracions del tipus b, podriem donar-les per gramaticalment correctes, 

si el parlant no subministres mes context. Perd, i si el que ens volgues dir a bl es 

"No Yesperava fins a les vuit"?; o si a b2 el que es pretenia explicar es que "Us 

he portat la maquina de rentar" i a b3 que la rao per la qual m'ha insultat es que 

no pago? En aquests casos, Terror no es fa evident i, precisament per aixo, genera 

malentesos. 

Els factors de comprensibilitat i d'afectacio comunicativa son, per tant, els que 

delimiten el marge de tolerancia respecte a Terror sintactic que podem deixar a un 

parlant que es trobi en aquest nivell de domini de la llengua. Les especificacions 

que donem als capftols I (Exponents de funcions lingiiistiques) i IVb (Components 

gramaticals. Sintaxi) recullen el que podriem considerar el marc de competencia 

lingiiistica que esperem d'aquest parlant; Tavaluacio de la seva actuacio lingtiistica 

en relacio amb aquesta competencia haura de tenir sempre en compte, tanmateix, els 

factors de comprensibilitat i d'afectacio comunicativa. 

3.2.3 Morfologia. 

Els aprenents hauran de coneixer i usar amb efectivitat les regies morfologiques 

basiques del catala (vegeu 3a, part, capitol IV.a). El grau de tolerancia respecte als 

possibles errors anira igualment lligat al nivell de pertorbacio de la comprensibilitat 

del missatge i tambe -en certa mesura com a conseqtiencia d'aixo mateix- al nombre 

d'errors d'aquesta mena que es produeixin en el conjunt de la produccio oral. Un 

missatge amb incongruencies morfologiques reiterades pot dificultar el seguiment 

d'una informacio, fins al punt d'alterar el proces comunicatiu. 

D'un parlant que es trobi en aquest nivell d'aprenentatge del catala, hem d'esperar, 

a tall d'exemples indicatius, que apliqui sense problemes les concordances de genere 

que es corresponguin amb el genere natural ("Es una noia / un noi molt espavilada 

/molt espavilat"); que domini perfectament la morfologia verbal regular i les formes 

dels verbs irregulars d'us mes frequent (ser, estar, haver, tenir, anar, venir, poder, voler, 

saber...), especialment en el mode indicatiu i imperatiu; que sapiga usar les formes 
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adequades dels elements anaforics, especialment pronoms febles, quan la referenda es 

directa ("Veus aquella capsa? Doncs agafa-la."), o que sigui capac. de formar paraules 

a partir dels mecanismes mes productius de derivacio (cendra-cendrer; forn-forner/a; 

piano-pianista; conduir-conductor/a, estiu-estiuejar...). Pero caldra acceptar encara com 

a errors propis d'aquest nivell els relacionats, per exemple, amb concordances de genere 

no natural {Ha front, *eldent, *elsuor, *elcalor...), amblaflexiodemotsquenol'admeten 

(*bastanta, *interessanta, tenia *massesmanies...), amb regularitzacions erronies del tipus 

*coneixo (per conec), *obrit (per obert), *estes (per estigues), *actora (per actriu), 

*escombrador (per escombriaire) o amb formes incorrectes pero d'us fore, a estes entre 

catalanoparlants (*poguer, *sapiguer, *texte, *quansevol, *allevores...). 

En qualsevol cas, s'hauria de tractard'errors esporadics i asistematics, facils de detectar i, 

en conseqiiencia, de corregir. 

3.2.4 Lexic. 

El corpus lexic que se suposa que un aprenent que assoleix el nivell llindar d'una 

llengua es capac, de manejar amb desimboltura se situa entre 1.500 i 2.000 paraules. 

La seleccio del vocabulari dependra, evidentment, de les necessitats, dels interessos i 

de l'entorn immediat del parlant. Tanmateix, hi ha un nombre ampli de paraules que, 

per la seva freqiiencia d'us o per la seva vinculacio amb nocions generals o amb 

nocions especifiques d'interes comu, es poden considerar de coneixement indispensa 

ble per mantenir una activitat comunicativa efectiva en les situacions mes previsibles 

(§1.1). Aquest lexic es el que es recull en els capftols II i III de la 3a. part d'aquest 

Nivell llindar. Conve aclarir, pero, que el vocabulari que se subministra en aquests 

inventaris sobrepassa de molt (gairebe el duplica) la quantitat de paraules que podem 

exigir raonablement que sigui capac. d'usar, sense problemes, un parlant de nivell 

llindar. Aixo per dues causes: en primer Hoc, perque els exponents de les nocions 

especifiques estan relacionats amb arees tematiques que poden resultar d'interes 

diferent a diferents parlants, en funcio de les seves necessitats de comunicacio, i, en 

segon Hoc, perque sovint donem equivalencies, variacions o especificacions d'un 

mateix exponent, en el benentes que l'us dels uns o dels altres dependran de les 

necessitats concretes de cada parlant. Aixi, per exemple, a tothom li resultara necessari 

parlar de menjars, pero la freqiiencia d'us de les paraules relacionades amb aquest 

tema (inventariades al capitol HI, §10.3 de la 3a. part) dependra en bona mesura dels gustos 

o dels habits gastronomies dels parlants: per a uns pot resultar d'us mes frequent la paraula 

escarxofa que xorigo i per a altres mes necessari parlar d'embotits que de verdures. Aixi 

mateix, als parlants d'una zona els caldra usar la paraulaxai, mentre que, als d'una altra, els 

convindra usar be, xot o corder. Conve advertir, tambe, que el nivell de domini productiu 

exclou les formes assenyalades com a receptives (indicades amb una R) en les llistes 

corresponents a les nocions, tant generals com especifiques. 

En qualsevol cas, el grau de domini del lexic que cal exigir en aquest nivell ha de ser 

suficient per poder mantenir efectivament 1' activitat comunicativa descrita a § 1.1, tenint en 

compte les consideracions que, pel que fa al repertori lexic, es fan a §1.1.3.a. 
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3.2.5 Pronunciacio i entonacio. 

L'aprenent haura de demostrar un domini suficient del sistema fonologic catala i de les 

marques prosodiques caractenstiques d'aquesta llengua que permetin a Finterlocutor iden-

tificar i comprendre sense dificultat les formes linguistiques produides per aquell. A l'hora 

d'avaluar el coneixement del sistema fonologic caldra tenir en compte, evidentment, les 

variacions dialectals propies de cada zona geografica. 

De manera sumaria, podnem caracteritzar aquest domini suficient amb els trets segiients: 

— Accentuacio adequada de les paraules. 

— Us regularment correcte del sistema vocalic, tant tonic com aton, d'acord amb el 

sistema propi de la varietat dialectal on realitzi el seu aprenentatge. 

— Realitzacio regularment correcta dels fonemes, tant vocalics com consonantics, que 

poden afectar el significat d'una forma lingufstica (venen cotxes / venen cotxes; 

parlen de les eleccions /parlen de les seleccions; estd afectatpeljoc/estd afectat 

pel xoc). 

— Realitzacio d'emmudiments consonantics i simplificacio de grups consonantics, 

segons la varietat dialectal. Per exemple: emmudiment de -r final en paraules com 

sabe(r), flo(r), sopa(r), cdnti(r); simplificacio dels grups -It, -nt, -st i -rt en posicio 

final, en paraules com mol(t), quan(t), vin(t), aque(s)t, quar(t), mor(t). Emmudiment 

de la r en paraules com a(r)bre o p(r)endre. 

— Enllacos adequats entre paraules, amb les consequents elisions vocaliques i 

assimilacions consonantiques: Te setzianys; Nojjis coneixem; Aquestjiny, si; Hi 

vasjira [ibazard]; Sou uns ximples! [soconjimpl3s]. 

En aquest nivell sera encara inevitable, pero, que els aprenents tinguin dificultats per 

emetre sons que resultin estranys al sistema fonologic de la seva llengua materna o que hi 

tinguin una realitzacio molt diferent (p. ex., la pronunciacio de la r vibrant per a parlants 

francesos, alemanys o japonesos, o la de la II en posicio final per a un castellanoparlant). 

El grau de tolerancia respecte a aquest fenomen haura de ser alt, mentre que es considerara 

impropi d'aquest nivell l'us de fonemes aliens al sistema linguistic catala (p. ex. [x] o [0]). 

Pel que fa a l'entonacio, la produccio de l'aprenent ha de permetre a 1'interlocutor percebre 

el valor expressiu que hi vulgui donar: interrogacio, sorpresa, emfasi, dubte, requeriment, 

etc. 

3.3 Comprensio oral 

En l'apartat 1.2.1 es fa referenda als tipus de textos que un aprenent ha de ser 

capac. de comprendre sense dificultats, en aquest nivell. Mes enlla del que ja s'hi diu, 

nomes cal insistir que el que es demanara sera sempre una comprensio global del 

missatge, l'essencial per copsar el significat dels elements mes rellevants per a les 

necessitats informatives de l'interessat, encara que alguna paraula o alguna expressio 

no essencial li resulti incomprensible o de significat dubtos. Recordem que, com es 

diu mes amunt, els missatges que hauran de ser capagos d'entendre cal que siguin 

clars en la seva construccio, emesos en unes condicions acceptables de velocitat i 

d'audibilitat, explicits en la seva informacio i expressats mitjancant formes linguistiques 

no especialment complexes i sense marcades caractenstiques dialectals. 
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Pel que fa al vocabulari, ens remetem de nou als exponents de les nocions, tenint en 

compte que, a mes del que han de ser capacos de produir, han de comprendre el significat de 

les formes assenyalades com a receptives (R). 

3.4 Expressio escrita 

Pel que fa a 1'estructura sintactica, la morfologia i el lexic, remetem al que ja s'ha dit mes 

amunt en tractar de l'expressio oral, i pel que fa als tipus de textos que els aprenents han de 

ser capa?os de produir, vegeu § 1.2.2. Aqui ens limitem a donar algunes indicacions respecte 

a la construccio dels textos i a Tortografia. 

3.4.1 Cohesio textual. 

Els textos escrits que hauran de ser capa?os de redactar els aprenents es caracteritzaran 

per una estructura sintactica senzilla, basada en oracions simples o en oracions 

compostes de poca complexitat (vegeu 3a. part, capftol IV, §B.2). Tot i aixi, hauran 

de preservar l'ordre expositiu i la cohesio textual que permetin una lectura facil i 

entenedora: organitzacio logica de les idees en oracions i paragrafs, aplicacio de les 

normes basiques de puntuacio, us adequat de connectors i d'elements referencials i 

observance de les convencions propies del tipus de text (cartes formals, formularis 

administratius, anuncis escrits, etc.) 

3.4.2 Ortografia. 

Els aprenents que arribin a aquest nivell hauran de coneixer i aplicar les normes 

basiques de l'ortografia catalana. Aixo vol dir que hauran d'estar perfectament 

familiaritzats amb la representacio grafica dels sons Catalans. Naturalment, es previ-

sible que encara cometin alguns errors, el grau de tolerancia respecte als quals ha de 

ser mes elevat en els casos en que una grafia erronia pugui estar induida per 

dificultats de reconeixement fonetic (p. ex. accentuacions obertes o tancades de les 

vocals e i o, us de la dieresi en i atones) o en grafies homofones (a/e o/u en posicio 

atona, b/v, s/ss/c, g/j, h/0, 1/1-1, ...), especialment en paraules que en altres llengiies 

es resolen amb una grafia diferent (p. ex., treball / travail, cdnsol / consul / konsul, 

cavall / caballo, adrega / adress, objecte / oggetto, hivern / invierno / inverno, iNusio 

/ ilusion). 

3.5 Comprensio lectora 

Pel que fa a la capacitat d'entendre missatges escrits, els aprenents hauran de poder 

llegir sense gaires dificultats els textos descrits a §1.2.1, sempre que presentin les 

caracteristiques que s'especifiquen en aquell mateix apartat. La seva competencia 

lectora els ha de permetre copsar, en una primera lectura rapida, el significat global 

del text, tant pel que fa a la informacid essencial com pel que fa a la intencionalitat 

de l'escrit (es l'habilitat lectora que en angles es coneix com a skimming), i tambe, 

en una lectura mes atenta, identificar i seleccionar les dades que els puguin cobrir un 

buit informatiu concret i precis (el que en angles es coneix com a scanning). 
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3.6 Estrategies de compensacio 

Una de les caracteristiques mes identificadores del nivell de competencia 

comunicativa d'un aprenent que arriba al nivell llindar de domini d'una llengua es 

la seva capacitat per suplir les limitacions linguistiques mitjaidant estrategies que 

permetin vorejar les propies llacunes o fer actuar 1'interlocutor com a element 

reparador del discurs. En poques paraules, la seva capacitat de comunicar-se 

efectivament per damunt de les seves limitacions linguistiques. Aquesta es una 

habilitat essencial que cal potenciar durant el proces d'aprenentatge, ja que, mes 

enlla de la seva funcio supletiva, esdeve una via d'adquisicio de la llengua. 

Tot i que la descripcio d'objectius en termes d'interaccio comunicativa que donem 

mes amunt (§1) es planteja en situacions comunicatives i en tipus de textos mes aviat 

predictibles (aquestes situacions i aquests textos predictibles son, de fet, els que 

Faprenent de nivell llindar ha de ser realment capag d'afrontar sense dificultats), no 

podem obviar el fet que qualsevol situacio comunicativa presenta sempre un marge 

mes o menys ampli d'impredictibilitat. I davant d'aquesta impredictibilitat es quan 

Faprenent ha de ser capac. de recorrer a una serie d'estrategies comunicatives per 

compensar les llacunes linguistiques inevitables en aquest nivell de domini de l'idioma. 

Conve, doncs, que durant el proces d'aprenentage se Fensinistri en el desenvolupament 

d'estrategies com les segiients: 

3.6.1 En la comprensio de textos orals i escrits. 

— Copsar el significat d'usos figurats de paraules o d'expressions conegudes, 

emprades de manera analogica, metonfmica o metaforica. Per exemple: hauran 

de ser capa9os d'entendre el significat de Fadjectiu tendre aplicat a la descripcio 

de la manera de ser d'una persona ("Es un noi molt tendre"), encara que en 

la descripcio d'aquest Nivell llindar Fadjectiu tendre nomes apareix relacionat 

amb qualitats de productes alimentaris (3a. part, III. 10.3). 

— Deduir significats de paraules o termes compostos o derivats, a partir de la 

identificacio dels lexemes basics i del domini de les principals regies de derivacio 

i composicio. Per exemple: haurien de poder deduir que tendresa es la paraula 

que designa la qualitat de tendre igual que tristesa designa la qualitat de trist, 

o que un para-sol es un estri semblant a un paraigua que serveix per protegir-

nos del sol, o que, si es diu d'algu que es un cagadubtes, s'esta dient d'ell 

que es una persona que dubta davant de qualsevol situacio. 

— Deduir el significat de paraules o d'expressions desconegudes a partir del context 

o d'elements significatius relacionats que permetin una aproximacio al significat 

de les paraules o expressions desconegudes. Per exemple: si se sent o es llegeix 

una noticia relacionada amb un accident de transit causat per un conductor que 

ha ingerit un exces d'alcohol i apareix la paraula ebri, es probable que es pugui 

deduir el significat d'aquesta paraula, desconeguda per Faprenent, si s'enten 

el context (accident, automobil, victimes, etc.) i es pot relacionar amb una altra 

paraula coneguda, com alcohol, begut o borratxo, que aparegui en llocs clau 

del text. 

— Interpretar correctament el significat de cultismes i de paraules i termes 

"internacionals" amb els quals Faprenent estigui familiaritzat en la seva llengua 

materna i que, per la seva similitud amb la paraula o el terme catala, li resultin 
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"transparents". Perexemple: paraules com alcoholemia, harmonia, psicoanalisi, 

sistema o aristocrata, que no han de formar part necessariament del corpus lexic 

d'un nivell llindar, son perfectament comprensibles per parlants de moltes llengiies. 

— Estar familiaritzat amb sigles "lexicalitzades", d'us habitual i internacional, que poden 

diferir de la forma a que estan habituats en la seva llengua. Per exemple: OTAN, 

SIDA, ONU o UEFA. 

— Reconeixer alguns dels "falsos amics" entre el catala i la llengua materna de l'aprenent. 

Per exemple: uns parlants anglesos o francesos han de saber que 1'expressio estar 

constipat no significa, en el seu us habitual, anar restret, per analogia amb l'expressio 

anglesafo be constipated® la francesa&re constipe. 

— Saber usar correctament diccionaris bilingiies, per tal de trobar el significat mes adequat 

a paraules o expressions desconegudes. 

— En converses, saber usar les formes linguistiques necessaries per demanar 

aclariments, repeticions, traduccio o especificacions sobre el significat d'una 

expressio que no s'enten (vegeu 3a. part, I. 6.13.2,6.17,6.18,6.19 i 6.20). 

3.6.2 En la produccio oral i escrita. 

— Parafrasejar o usar sinonims, quan no es troba l'expressio o la paraula apropiades. 

— Recollir i reproduir expressions de 1'interlocutor que li resultin noves. 

— Descriure l'objecte al qual es vol referir, si no sap o no recorda la paraula 

indicada. 

— Usar elements dictics, especialment termes generics que es puguin definir 

mitjancant oracions especificatives (del tipus "una cosa que serveix per...", "la 

persona que normalment fa...", "el Hoc on venen...", etc.). 

— Demanar confirmacio sobre si s'ha entes el que es volia dir (vegeu 3a. part, I. 

6.5). 

— En converses, saber usar les formes linguistiques necessaries per demanar ajut 

a Finterlocutor quan es desconeix o no es recorda una expressio (vegeu 3a. part, 

I. 6.13.2 i 6.17). 
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Tercera part: 

Formes linguistiques 



Les funcions i les nocions que hem inventariat abans (vegeu 2a. part, § 1.3 i 1.4) 

poden tenir una expressio lingiifstica molt variada: podem formular una peticio 

mitjan?ant construccions molt completes, com ara "Em faria el favor de tancar la 

finestra, sisplau?" o be amb una simple exclamacio, com ara "Aquesta finestra!'\ 

acompayada d'una mirada recriminatoria. La determinacio d'un nivell de domini 

d'una llengua, en el marc d'un proces d'aprenentatge, com es ara el que definim com 

a Nivell llindar, suposa seleccionar i fixar quines de les multiples formes lingiiistiques 

que es poden usar per expressar un proposit i uns conceptes es consideren necessaries 

per desenvolupar una activitat comunicativa suficient i, al mateix temps, efectiva. Es 

important remarcar aquesta idea, ja que en cap cas es l'objectiu d'un nivell llindar 

inventariar i classificar totes les possibles estructures, tots els possibles elements 

lexicals i totes les possibles variables de que disposa una llengua per plasmar 

lingufsticament una funcio o una nocio. Ben al contrari, la naturalesa mateixa 

d'aquest tipus de definicio es troba en la limitacio i en l'acotacio, es a dir, en la 

seleccio d'aquelles formes que, tot i representar nomes una part de les possibilitats 

d'actuacio linguistica, permeten una activitat comunicativa suficient en qualsevol area 

d'us general de l'idioma. En conseqiiencia, les formes lingiiistiques seleccionades per 

a cada funcio i per a cada nocio son aquelles que, per la seva frequencia d'us, per 

la seva productivitat i, en darrer terme, per la seva simplicitat, poden resultar mes 

rendibles per a una persona que esta aprenent una llengua. 

En la primera versio del Nivell llindar, enllestida a finals de 1985, tot i que es va 

publicar uns anys mes tard, es tenia com a referencia de public destinatari la poblacio 

immigrada —majoritariament castellanoparlant— resident en la conurbacio de Barce 

lona i a les grans ciutats del territori de parla catalana. Un grup destinatari, doncs, 

que podia haver de dur a terme, encara que fos en un nivell de domini elemental, una 

activitat linguistica en ambits molt mes extensos i indefinits que els previstos en els 

niveils llindar d'altres llengiies, pensats basicament per a destinataris que esperen 

mantenir contactes molt mes ocasionals i superficials amb parlants de la llengua 

objecte d'aprenentatge. Aixo comportava, forcosament, una ampliacio dels possibles 

exponents, tant pel que fa als registres de la llengua com als referents que una 

persona que viu en un entorn catalanoparlant pot necessitar expressar o entendre. 

De llavors en?a, la normalitzacio progressiva de la presencia del catala entre 

aquesta poblacio, especialment a traves de 1'escola i dels mitjans de comunicacio de 

masses, i els seus efectes quant al nivell de coneixement de la llengua, ens ha fet 

replantejar el perfil del grup destinatari, que ara veiem mes proxim al que contemplen 

els Nivells llindar d'altres llengiies. Actualment, i cada vegada mes, 1'aprenent de 

catala va deixant de ser aquella persona que portava molts anys vivint en zones de 

parla catalana, que tenia un coneixement passiu d'aquesta llengua i que volia o 

necessitava aprendre-la per desenvolupar una activitat linguistica en gairebe tots els 

ambits de la seva vida social i professional. Ara, el perfil de 1'aprenent de catala 

s'aproxima molt mes al de l'aprenent d'un idioma estranger qualsevol: persones que 
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viuen fora del territori de parla catalana i que tenen el primer contacte amb la nostra llengua 

o persones residents en zones de parla catalana, pero que tenen un ni veil de coneixement nul 

o molt baix de la llengua. 

La conseqiiencia d'aixo es obvia: el repertori linguistic que aquest grup destinatari 

necessita per assolir un nivell de domini minim general del catala s'ha de limitar a 

les formes mes essencials i pertinents i havia de deixar per a nivells mes alts de 

domini de la llengua les que podrien ser necessaries per mantenir una activitat molt 

mes extensa i mes especialitzada, d'acord amb els ambits d'activitat dels aprenents. 

Llista d'abreviatures i signes grafics 

Adj adjectiu 

Adv adverbi 

CD complement directe 

CI complement indirecte 

(col) coMoquial 

COND condicional (si no s'especifica, simple) 

Det determinant 

(F) registre formal 

fut futur (si no s'especifica, futur simple, d'indicatiu) 

GER gerundi 

GN grup nominal 

IMP imperatiu 

imp passat imperfet (si no s'especifica, d' indicatiu) 

IND indicatiu (si no s'especifica, qualsevol temps) 

indef passat indefinit (si no s'especifica, d'indicatiu) 

INF infmitiu 

INT interrogatiu 

N nom 

O oracio 

PART participi 

pass passat (si no s'especifica, qualsevol temps passat d'indicatiu) 

perf passat perfet (si no s'especifica, d'indicatiu) 

pi plural 

prep preposicio 

pres present (si no s'especifica, d'indicatiu) 

Q quantificador 

SAdv sintagma adverbial 

S AdvT sintagma adverbial de temps 

sing singular 

SN sintagma nominal, sense especificar la funcio 

SN, sintagma nominal en funcio de subjecte 

SN2 sintagma nominal en un context on ja hi ha un altre SN 

/SN/ element que fa la funcio de sintagma nominal 

SPrep sintagma preposicional 

SV sintagma verbal 

(R) la seqiiencia que hi ha a continuacio nomes cal coneixer-la 

receptivament 
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SUB subjuntiu (si no s'especifica, qualsevol temps) 

SUB, pres subjuntiu present 

SUB, imp subjuntiu imperfet 

SUB, plusq subjuntiu plusquamperfet 

v. vegeu 

V verb (quan un verb esta escrit en majuscules i en infinitiu es 

pot conjugar en qualsevol temps i persona, si no hi ha cap 

especificacio) 

Vcop verb copulatiu 

var. variant dialectal 

1 a, 2a, 3a primera, segona, tercera persones del verb (si no s'especifica, 

del singular i del plural) 

(...) elements no explicitats abans o despres d'una expressio 

/... la serie pot continuar 

/ els elements d'un costat o l'altre de la barra son alternatius 

/ / els elements que conte aquest signe poden sofrir canvi de 

nombre, de genere o de persona pronominal o verbal 

() tots els elements que conte aquest signe son prescindibles en 

el context 

{ } tots els elements que conte aquest signe son possibles en el 

context 

<— l'element que porta aquest signe a sobre pot anar mes endavant 

en la seqiiencia 

—> Pelement que porta aquest signe a sobre pot anar mes endarrere 

en la seqiiencia 

<-> signe que marca elements en oposicio 
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L Exponents de les funcions 

lingiiistiques 

Index de les funcions lingiiistiques 

1. Funcio socialitzadora 

1.1 Saludar i transmetre una salutacio 

1.2 Acomiadar-se 

1.3 Interessar-se per algu 

1.4 Donar resposta a mostres d'interes 

1.5 Presentar-se i presentar algu 

1.5.1 Presentar-se (identificar-se) 

1.5.2 Demanar que algu s'identifiqui 

1.5.3 Presentar algu 

1.6 Respondre a una presentacio 

1.7 InterpeMar algu 

1.8 Respondre a una interpellacio 

1.9 Demanar per algu 

1.10 Respondre quan es demana per algu 

1.11 Demanar permis 

1.12 Concedir o denegar un permis 

1.13 Donar les grades i respondre a un agraiment 

1.14 Demanar disculpes. Excusar-se 

1.15 Acceptar disculpes 

1.16 Felicitar i respondre a una felicitacio 

1.17 Fer oferiments 

1.18 Oferir-se a fer alguna cosa 

1.19 Expressions de cortesia 

1.19.1 D'us general 

1.19.2 En un apat 

1.19.3 Quan algu esternuda 

1.19.4 En un brindis 

1.20 Iniciar un contacte telefonic 

1.20.1 En despenjar 

1.20.2 Quan ens contesten 

1.20.3 Respondre a una interpellacio per telefon 

1.21 Mantenir un contacte telefonic 

1.22 Iniciar un contacte epistolar 

1.23 Tancar un contacte epistolar 
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2. Funcio informativa (informar, descriure, narrar) 

2.1 Demanar identificacio i identificar 

2.1.1 Demanar identificacio de persones 

2.1.2 Demanar identificacio de coses 

2.1.3 Identificar persones 

2.1.4 Identificar coses 

2.2 Descriure 

2.3 Comparar 

2.3.1 Comparacio d'igualtat 

2.3.2 Comparacio de desigualtat 

2.3.3 Expressio de similitud 

2.3.4 Expressio de dissimilitud 

2.4 Demanar i donar informacio sobre fets o esdeveniments 

2.4.1 Demanar informacio sobre un fet o esdeveniment 

2.4.2 Anunciar: informar d'un fet o d'un esdeveniment. Fer prediccions 

2.5 Narrar 

2.6 Verificar informacions 

2.6.1 Demanar si se sap una cosa 

2.6.2 Demanar confirmacio sobre la veracitat d'un fet 

2.6.3 Preguntar sobre el grau de seguretat d'un fet 

2.6.4 Comprovar si es recorda alguna cosa 

2.6.5 Expressar el coneixement o la ignorancia d'un fet 

2.6.6 Expressar que un fet es cert o es fals 

2.6.7 Expressar el grau de seguretat sobre un fet 

2.6.7.1 Molt positiu 

2.6.7.2 Intermedi 

2.6.7.3 Feble 

2.6.8 Expressar que es recorda o no es recorda alguna cosa 

2.7 Evocar 

2.8 Expressar propdsits, intencions o desitjos 

2.8.1 Expressar proposits, intencions o desitjos 

2.8.1.1 Donar una cosa a algu 

2.8.1.2 Oferir-se a fer alguna cosa 

2.8.1.3 Expressar la intencio, la voluntat o la decisio de fer alguna cosa 

2.8.1.4 Renunciar a fer alguna cosa. Expressar negacio de la voluntat 

2.8.1.5 Expressar el desig de fer alguna cosa 

2.8.1.6 Expressar el desig de no fer una cosa. Negar-se a fer alguna cosa 

2.8.1.7 Prometre de fer alguna cosa 

2.8.1.8 Amenagar de fer alguna cosa 

2.8.2 Preguntar sobre proposits, intencions o desitjos 

2.8.2.1 Preguntar sobre la intencio, la voluntat o la decisio de fer alguna 

cosa 

2.8.2.2 Preguntar sobre el desig de fer alguna cosa 

2.9 Fer hipotesis sobre un fet 

2.9.1 Formular hipotesis simples 

2.9.2 Formular hipotesis d'eventualitat 

2.9.3 Formular hipotesis d'irrealitat 
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3. Funcio expressiva (sentiments, estats d'anim, actituds, i sensacions fisiques i 

percepcions sensorials) 

3.1 Expressar sentiments, estats d'anim i actituds 

3.1.1 Satisfaccio 

3.1.2 Grat 

3.1.3 Admiracio 

3.1.4 Estima 

3.1.5 Alegria o il-lusio 

3.1.6 FruTcio i felicitat 

3.1.7 Interes 

3.1.8 Esperan9a 

3.1.9 Alleujament 

3.1.10 Gratitud 

3.1.11 Confianc.a 

3.1.12 Seguretat 

3.1.13 Tolerancia 

3.1.14 Penediment 

3.1.15 Preferencia 

3.1.16 Indiferencia 

3.1.17 Sorpresa o perplexitat 

3.1.18 Resignacio 

3.1.19 Curiositat 

3.1.20 Impaciencia 

3.1.21 Preocupacio 

3.1.22 Irritacio, mal humor o enuig 

3.1.23 Hostilitat, odi, refus. Insultar 

3.1.24 Rancunia 

3.1.25 Avorriment 

3.1.26 Temor, por, ansietat 

3.1.27 Repugnancia, fastic 

3.1.28 Insatisfaccio 

3.1.29 Desgrat 

3.1.30 Tristesa 

3.1.31 Desillusio 

3.1.32 Desinteres 

3.1.33 Desconfianc.a 

3.1.34 Inseguretat 

3.1.35 Llastima. Planyer 

3.1.36 Conformitat o disconformitat 

3.1.36.1 Demanar aprovacio i acord 

3.1.36.2 Mostrar aprovacio i acord 

3.1.36.3 Mostrar desaprovacio i desacord 

3.1.36.4 Fer retrets 

3.1.36.5 Lamentar 

3.1.36.6 Demanar perdo 

3.1.36.7 Perdonar 

3.1.36.8 Negar el perdo 
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3.2 Interessar-se per l'estat emotiu o de salut d'algu 

3.3 Expressar sensacions fisiques i perceptions sensorials 

3.3.1 Dolor 

3.3.2 Fred o calor 

3.3.3 Son 

3.3.4 Gana o set 

3.3.5 Olor 

3.3.6 Gust 

3.3.7 Vista 

3.3.8 Oida 

3.3.9 Tacte 

3.4 Expressar un desig 

4. Funcio valorativa 

4.1 Demanar opinions 

4.2 Donar opinions 

4.3 Donar credibilitat 

4.4 Expressar dubte 

4.5 Expressar escepticisme 

4.6 Expressar un fet com a aparent 

4.7 Expressar un fet com a versemblant 

4.8 Expressar un fet com a possible 

4.9 Expressar un fet com a impossible 

4.10 Expressar un fet com a probable 

4.11 Expressar un fet com a improbable 

4.12 Expressar un fet com a facil 

4.13 Expressar un fet com a diffcil 

4.14 Expressar un fet com a consequencia logica d'un altre 

4.15 Expressar un fet com a necessari 

4.16 Expressar un fet com a innecessari 

4.17 Expressar un fet com a obligatori 

4.18 Expressar un fet com a no obligatori 

4.19 Expressar un fet com a prohibit 

4.20 Expressar un fet com a contingent 

5. Funcio inductive 

5.1 Demanar ajut. Demanar un favor 

5.2 Expressar una petici6. Expressar el desig que algii faci alguna cosa 

5.3 Demanar consells 

5.4 Proposar, suggerir, aconsellar o recomanar una actuacio 

5.5 Demanar instruccions 

5.6 Donar instruccions 

5.7 Fer un encarrec 

5.8 Demanar autoritzacio 

5.9 Donar autoritzacio 

5.10 Expressar l'obligacio o la necessitat de fer alguna cosa 
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5.10.1 Mitjangant l'expressio d'una necessitat, d'una obligacio o d'un deure 

impersonal 

5.10.2 Mitjangant l'expressio d'una condicio 

5.10.3 Mitjangant preguntes 

5.10.4 Mitjancant l'expressio de condicions materials 

5.10.5 Mitjancant l'enunciacio exclusiva de la cosa demanada 

5.10.6 Mitjanc.ant una expressio adjectiva o adverbial 

5.11 Donar ordres 

5.12 Dispensar de fer alguna cosa 

5.13 Advertir, avisar 

5.14 Intimidar, amenagar 

5.15 Animar a fer alguna cosa 

5.16 Invitar a fer alguna cosa 

5.17 Concertar una cita. Quedar amb algu 

5.18 Fer reclamacions 

5.19 Prohibir 

6. Funcio metalinguistica 

6.1 Demanar la paraula 

6.2 Donar la paraula 

6.3 Precisar, explicar-se 

6.4 Exemplificar 

6.5 Confirmar el seguiment d'un discurs 

6.6 Enumerar i ordenar les parts d'un discurs 

6.6.1 Enumerar dins d'una explicacio 

6.6.2 Anunciar 1'inici 

6.6.3 Marcar una digressio 

6.6.4 Prosseguir 

6.6.5 Marcar el final 

6.7 Resumir 

6.8 Al-ludir, evocar 

6.9 Fer un incfs 

6.10 Intercalar mots falca 

6.11 Corregir-se, rectificar 

6.12 Vacillar, dubtar 

6.13. Traduir 

6.13.1 Donar una traduccio o una interpretacio 

6.13.2 Demanar traduccio 

6.14 Posar emfasi, insistir, repetir 

6.14.1 Posar emfasi sobre l'acte d'afirmar alguna cosa 

6.14.2 Posar emfasi sobre el constituent de la proposicio 

6.15 Relacionar idees o conceptes dins del discurs 

6.16 Parafrasejar 

6.17 Demanar aclariments sobre una realitzacio linguistica 

6.17.1 Demanar com es pronuncia 

6.17.2 Demanar com s'escriu 

6.17.3 Dir com s'escriu 
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6.18 Demanar modulacions de la veu 

6.18.1 Demanar de parlar mes clarament 

6.18.2 Demanar d'apujar la veu 

6.18.3 Demanar d'abaixar la veu 

6.19 Demanar una repeticio 

6.20 Demanar aclariments sobre un enunciat o sobre la intencio del parlant 

6.21 Demanar l'origen d'una informacio 

6.22 Demanar el perque d'un enunciat 

6.23 Demanar quina consequencia o quina conclusio es deriva d'un enunciat 

6.24 Interpretar, comprendre el contingut d'un enunciat 

6.25 Mostrar interes pel contingut d'un enunciat 

6.26 Expressar acord amb un enunciat 

6.27 Expressar desacord amb un enunciat 

6.28 Fer callar 

1. Funcio socialitzadora 

1.1 Saludar i transmetre una salutacio 

bon dia 

bona tarda 

van bona vesprada 

van bon vespre 

bona nit 

que hi ha? 

que fern? 

(que,) com 

anem 

tot 

va 

aixo 

ESTAR 

Que, com estem? 

Com anem, Lluis 

Que, com va aixo? 

Deu vos guard 

ei!1 

ep!1 

hola!1 

records! 

1 Expressions usades soles o anteposades a alguna de les expressions anteriors (p. ex.: Ei, qu$ hi ha?, Ep, que 

fern?, Hola, bon dia). 
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1.2 Acomiadar-se 

adeu 

adeu-siau 

passi-ho be 

bon dia 

bona tarda 

bona nit 

var. que vaja be! 

1.3 Interessar-se per algu 

que FER (&N,) ? 
prcs 

3a 

Quefa lafamUia? / Que fa ton pare? 

Que, que fan els pares? 

I els pares, que fan? 

com 

ESTAR 

TROBAR-SE 

pres 

3a 

com (+ SN1) ? 

Senyora Torres, com esta? 

I els pares, com estan? 

Com et trobes, ara? 

Com es troben els teus pares? 

1.4 Donar resposta a mostres d'interes 

(molt) be (grades) 

anarfent(,i/tu/?) 

no gaire be 

malament 

Molt be, grades, i voste? 

Be,itu? 

Anarfent, i vosaltres? 

1.5 Presentar-se i presenter algu 

2.5.1 Presentar-se (identificar-se) 

soc + SN 

var. som + SN 
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Soc en Pere Grau 

Soc la secretaria del senyor Rovira 

Soc la germana de la Rosa 

var. Som en Roca, Vqjudant d'en Ruiz 

em die + NOM PROPI DE PERSONA 

var. em diuen + NOM PROPI DE PERSONA 

var. nomc + NOM PROPI DE PERSONA 

1.5.2 Demanar que algii s'identifiqui 

com + DIR-SE? 

prcs 

var. que NOMER? 
pres 

qui + SER ? 

pres 

2a 

Em die Enric Puig 

Em die Puig 

Em die Enric 

var. Em diuen Enric 

var. Nomc Enric Puig 

Cometdius? 

Com es diu, voste? 

I vosaltres, com us dieu? 

var. Que noms? 

vat: Com et diuen? 

Qui ets, tu? 

Quies (voste)? 

/em/+ 
PODER + dir 

DIR 

pres 

2a 

el/teu/nom, 
sisplau2 

per favor 

2 Adoptem aquesta forma aglutinada de I'expressid de cortesia si us plau per dues raons: la.) tradueix 

perfectament la forma en que 6s pronunciada en la parla habitual; 2a.) com a formula de cortesia, aquesta 

expressid ha perdut el seu original sentit analftic (no diem en passat: Li vaig demanar que, si li plai'a, arribes 

d'hora, perd no em va fer cas, ni tampoc la usem amb valor condicional: 5/ et plagues, em portaries un got 

d'aigua?) i ha esdevingut una gramaticalitzacid amb funcid interjectiva, en la qual la flexio de persona i de 

nombre del pronom us: (si li plau, si et plau, si els plau) 6s una moda recent, artificiosa i innecessaria. D'altra 

banda hem preferit finalment la forma aglutinada sisplau a la forma apostrofada si's plau, que, si b6 te Pavantatge 

de conservar la marca de pronom primitiu, ofereix I'inconvenient de presenter un tipus d'apostrofacio" desconegut 

en catala: la d'un pronom amb la conjunci6 (si + us). Alguna vegada es pronuncia m^s clarament tota la forma 

si us plau: en algunes exclamacions i en algun altre context es pot sentir tota la forma si us plau, i aixf la donem 

tambe" me"s endavant (v. 1.7 i 1.19.1). Advertim finalment que aquesta forma de cortesia es la mes tradicional i 

generalitzada al Principat i que per favor es mes usual en altres parlars. 
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Em pots dir el teu nom, sisplau ? 

Em diu el seu nom, sisplau? 

Elseu nom, per favor? 

de part de qui? 

qui /el/ demana? 

nom? 

cognoms? 

1.5.3 Presentar algu 

/aquest/ + SER + SN 
pres 

3a 

van aixo + SER + SN 
pres 

3a 

Aquest es en Pere 

Aquestes son les mevesfilles 

Aquest senyor es el meu advocat 

Aixd es en Pere 

/et/ presento + SN 

Etpresento la meva germana 

Senyor Puig, lipresento el meu ajudant 

A' .... A" 

A= 

/el senyor/ + NOM PROPI DE PERSONA 

(/en/) + NOM PROPI DE PERSONA 

SN 

El senyor Ferrer..., el senyor Pons 

El senyor Ferrer..., la meva esposa 

En Ramon..., la Carme 

Ramon, la Carme 

coneixeu 

us 

coneixieu 

coneixen 

es 

coneixien 

CONEIXER + SN ? 
pres 

2a 

Coneixes la Maria? 

Coneix la senyora Batlle? 
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1.6 Respondre a una presentacio 

molt de gust 

encantat 
(de coneixer/-te/) 

(hola,) 

que hi ha 

anem 

com 

va (aixo) 

ESTAR 

si ja 

no, no 

ens 

/el/ 

coneixem 

coneixiem 

conec 

coneixia 

Molt de gust 

Encantada 

Molt de gust de coneixe't / coneixer-te 

Encantat de coneixefI / coneixer-lo 

Hola, que hi ha? 

Com va aixo? 

Com estas 

van Com estam? 

Si,ja ens coneixem 

No, no la coneixia 

1.7 InterpeHar algu 

pst! 

ei! 

ep! 

NOM PROPI DE PERSONA (exclamacio) 

Laura! 

Puig! 

jove! 

van /xic/!, /xiquet/! 

/senyor/! 

senyoreta! 

si us plau...! / sisplau...! 

per favor...! 

76 



ESCOLTAR...! 

IMP 

Escolti...! 

Escolta...! 

Escolteu...! 

PERDONAR... 
IMP 

PerdonL.. 

Perdoneu. 

1.8 Respondre a una interpeMacio 

si? 

mana('m) 

mani('m) 

que 

hi ha 

mana 

passa 

que VOLER? 
pres/imp 

2a 

DIR(-/me/) 
IMP 

Que vols? 

Que volies? 

Digui... 

Digueu... 

Digues-me... 

var. Digue'm. 

var. Dis-me... 

(F) en que /el/ 
puc 

podem 
servir? 

(F) En que el puc servir? 

(F) En que les podem servir? 

un moment, 
sisplau 

per favor 
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1.9 Demanar per algu 

(F) 
/el senyor/ 

/el doctor/ 
+ NOM PROPI DE PERSONA (, sisplau)? 

que hi ha + SN? 

que hi es, + SN? 

(F) 
volia 

voldria 

parlar amb 

veure 

(F) La senyora Ferrer, sisplau? 

(F) El doctor Masnou, sisplau? 

Que hi ha en Jaume? 

Que hi ha el teu pare? 

Que hi es, en Jaume? 

Que hi es, el teu pare? 

+ SN (,sisplau) 

(F) Volia veure el director, sisplau 

(F) Voldria parlar amb la senyora Soler 

1.10 Respondre quan es demana per algu 

(si,) jo mateix 

(si,) es 
/aquest/ 

/aquell/ 
(/senyor/) 

(si,) un moment 
sisplau 

per favor 

—» 

(no,) (T) no hi es 

T = 
ara 

en aquest moment 

No, ara no hi es 

No hi es en aquest moment 
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1.11 Demanar permis 

puc 

podem 

espot 

+ INF ? 

Puc passar? 

Es potfumar? 

Podem telefonar? 

/et/ 
fa res 

molesta 
que + SUB? 

Ufa res quefumi? 

Us molesta que obri lafinestra? 

(F) amb el /teu/ permis 

/em/ 

(F) PERMETRE 

DEIXAR 

(+ INF) ? 

pres 

2a 

(F) Em permet? 

Ens deixeu jugar? 

1.12 Concedir o denegar un permis 

(si,) endavant! 

var. avant! 

(oh,) i tant! 

es clar (que si)! 

V! 
IMP 

(ESPERAR-SE) 

IMP 

un moment 

Passa, passa...! 

Entreu...! 

Fumiyfumi...! 

(, sisplau) 

(, per favor) 

Espera 

Un moment, sisplau 
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(no,)noV! 

SUB, pres 

2a No pas sis! 

No, no entrin! 

1.13 Donar les grades i respondre a un agraiment 

(moltes) grades 

(F) (molt) 
/amable/ 

/agrait/ 

de res 

no te (cap) importancia 

(R) no es mereixen 

(R) no s'ho val 

1.14 Demanar disculpes. Excusar-se 

Perdo 

PERDONAR 

(F) DISCULPAR 

IMP 

(/me/) 

Perdona'm 

(F) Disculpi 

/em/ SABER (molt (de)) greu (+/SN/) 

pres/pass var. mal 

3a 

ho /he/ fet sense voler 

ha estat sense voler 

var. ha sigut sense voler 

no ho volia fer 

(es que) HAVER DE + INF 
pres/perf/indef 

imp/fut/COND 

la 

Em sap molt de greu 

Ens sap greu que ens hagis hagut d'esperar 

M'ha sabut molt greu despertar-te 

var. Em sap molt de mal 

Es que he d'anar a acompanyar en Xavier 

Es que hem hagut de passarper casa 
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(es que) + O 
ind / cond 

Es que no m yhe trobat be 

Es que avui hi ha vaga de metro 

Es que me n 'hauria d'anar a casa 

1.15 Acceptar disculpes 

PREOCUPAR-SE 
no 

AMOINAR-S'HI 
SUB, pres 

2a 

No us preocupeu 

No t'hi amoinis 
no te (gens d') importancia 

no hi fa res 

no passa res 

es igual 

tant se val 

1.16 Felicitar i respondre a una felicitacio 

per molts anys! 

van molts d'anys! 

felicitats! 

feli§ aniversari! 

bon Nadal! 

feli9 Any Nou! 

bones festes! 

enhorabona! 

(moltes) grades (, igualment) 

1.17Feroferiments3 

(VOLER)+[|prendre 
pres 

2a 

Vols el meujersei? 

Un cafe? 

Vols seure davant? 

Preneu vi? 

3 A m6s d'aquestes formes, certes oracions amb un verb d'acci6 en futur, o bd en present per6 amb entonaci6 
interrogativa, poden expressar un oferiment a fer alguna cosa: Ja baixari les escombraries jo mateix Ja us 
acompanyem nosaltres, Tacompanyo? Obro la finestra? 
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que 

PRENDRE 

VENIR-/te/degust 

prendre 

VOLER beure 

var. APETIR 

1.18 Oferir-se a fer alguna cosa 

(que) VOLER que + V ... ? 
pres SUB, pres 

2a la 

PODER + ajudar/-te/ ? 
pres 

la 

Queprens? 

Que us ve de gust per postres? 

Que voldrieu prendre? 

var. Que t'apeteix? 

Vols que t'acompanyi? 

Voleu que us qjudem? 

Que vols que fad? 

Puc qjudar-te? 

en que 
/et/ 

/el/ 
puc servir? 

1.19 Expressions de cortesia 

1.19.1 D'us general 

sisplau 

var. si us plau 

per favor 

grades 

(R) merces 

(R) servidor (de voste) 

(R)nomes faltaria... 

1.19.2 En un apat 

bon profit 

(R) que 
aprofiti 

vagi de gust 
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(grades,) (, igualment) 

si en VOLER ... 

Si en vols... ? 

pres 

2a 

(R) si es servit 

1.19.3 Quart algu esternuda 

salut! 

jesus! 

LI9.4 En un brindis 

salut! 

a la salut de + SN 

a la /teva/ salut 

brindo 
per + SN 

bnndem 

Brindo pels nuvis! 

1.20 Iniciar un contacte telefonic 

1.20.1 En despenjar 

(A), digui('m)? 

A = nom propi de persona, 1'empresa, 1'entitat, etc., que rep la trucada. 

ELECTROSA, digui? 

Hospital de Sant Pau, diguVm? 

Digui? 

(R) mani('m)? 

si? 

1.20.2 Quan ens contesten (v. I. 1.1, 1.5.2 i 1.9) 

((que) ets /en/ +) NOM PROPI DE PERSONA? 

Miquel? 

Ets en Miquel? 

Que ets la Lhasa? 
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((que)es) 
(/el senyor/) + NOM PROPIDE PERSONA 

A= nom del centre, l'empresa, la institucio, etc. amb el qual horn vol posar-se 

en contacte telefonic 

La senyora Torres? 

Que es el senyor Serra? 

El departament de vendes? 

amb qui parlo? 

(em pot posar) amb 

POSAR amb 

PASSAR 

IMP 

/el senyor/... 

el departament de. 

Fextensio... 

(,sisplau) 

Amb el senyor Agramunt, sisplau 

Em potposar amb Vextensio 3461 ? 

Posi'm amb la seccio de vendes, sisplau 

Pas si'm el seu secretari 

1.20.3 Respondre a una interpeVlacio per telefon (v. 1.1.8 i 1.10) 

jo 

aqui 

mateix 

amb qui parlo? 

de part de qui? 

qui /el/ demana? 

amb qui VOLER parlar? 
res/imp/COND 

2a 

Amb qui vols parlar? 

Amb qui voldria parlar? 

(un moment,) ara 
s'hi posa 

l'hi poso 

(un moment,) ara 
/l'/hi 

te/'l/ 
passo 

Un moment, ara la hi passo 

Ara te'I passo 
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(no,) (perdoni, pero) (em sembla que) 

s'equivoca 

s'ha equivocat 

var. s'enganya 

va/:s'haenganyat 

S'ha equivocat 

Perdoni, pero em sembla que s'equivoca 

var. Perdoni, pero em sembla que s'enganya 

(no,) aqui no hi ha cap + NOM PROPI DE PERSONA 

No y aqui no hi ha cap LJui'sa 

1.21 Mantenir un contacte telefonic 

NOM PROPI DE PERSONA (exclam. o interrog.) 

Pere..,! 

Pere...? 

hola... 

mm... 

si... 

ja, ja... 

aha... 

es clar... 

ei! 

/escolta/...(!) 

que em /sents/...? 

1.22 Iniciar un contacte epistolar 

Hola (+ NOM PROPI DE PERSONA), 

Hola Rosa, 

(F), 
Estimat 

Benvolgut 

/amic/ 

/pare/ 

/company/ 

/germa/ 

NOM PROPI DE PERSONA 

(F) Estimada amiga, 

(F) Benvolguts pares, 

(F) 
/distingit/ 

/benvolgut/ 
/senyor/ 

NOM PROPI DE PERSONA 

NOM DEL CARREC 
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(F)Distingits senyors, 

(F) Senyora directora, 

1.23 Tancar un contacte epistolar 

adeu (-siau) 

una abragada 

petons 

van besades 

records 

M saluda II atentament 
(F) et (ben) cordialment 

saludem f «. 
afectuosament 

(F) Us saluda ben cordialment, 

(F) Atentament, 

(F) REBRE una salutacio ben cordial, 
IMP 

(F) Rebeu una salutacio ben cordial, 

2. Funcio informativa (informar, descriure, narrar) 

2.1 Demanar identificacio i identificar 

2.1.1 Demanar identificacio depersones (v.I. 1.5.2) 

qui hi ha? 

hi ha algu? (p. ex., quan truquen a la porta:) Qui hi ha? 

amb qui parlo? 

qui es? 

(p. ex., en contestarel telefon:)Amb qui parlo? 

SER + SN,? 
pres/imp 

2a/3a 

Ets tu, Miquel? 

Era en Pau, aquell queparlava amb en IAuis? 
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2.1.2 Demanar identificacio de coses 

que SER (+ SNt) ? 
pres/imp 

3a 

com DIR-SE (+ SN,) ? 

pres/imp 

3a 

Que es aixd? 

Que era alld que et va portar en Pere? 

Com es diu aixd? 

Que se diu aixd? 

Com es deia aquell restaurant? 

com DIR-SE'N, de + SN ? 
pres/imp 

3a 

Com se}n diu, d'aquesta jruita? 

Com sefn deia, d'aquellpoble on vam anar? 

SN, + SER + SN2? 
pres/imp 

3a 

Aixd es un Hum? 

Es una novella, aquest llibre? 

Era un disc dejazz, el que et va regalar? 

/quin/ SER + SN ? 
pres/imp 

3a 

Quin es elteujersei? 

Quines eren les que et vaig comprarjo? 

I tambe els pronoms interrogatius qui, que i /quin/, en un context en el qual ja 

s'hagi facilitat una primera informacio, com, per exemple: 

—Aquell es en Jaume. 

—Qui? (El queporta ulleres?) 

—Aixd es una perforadora? 

—Que? (Aquesta mdquina?) 

—Dona'm eljerseu 

—Quin?(Elblau?) 
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2.1.3 Identijicar persones 

SER + SN2 
pres/imp 

la/3a 

Jo soc el seu germa 

Soc jo, en Joan 

Eren els germans de la Montserrat 

(SN.+) DIR-SE + NOM PROPI DE PERSONA 

van NOMER 

pres/imp 

la/3a 

Jo em die Helena 

La meva avia es deia Angels 
var. Jo nomc Helena 

van A mi em diuen Rafael 

I tambe respostes breus com les vistes al.l.5.2ia2.1.1: 

(Quies?) —EnPere 

(Qui hi ha?)—Jo 

(Com et dius?) —Margarida 

(El seu nomy sisplau?) —Josep Torres 

(Aquell es en Ramon?) —Si/No, aquell altre 

(De part de qui?) —De Marta Serra 

(Qui es VAndreu?) —Aquell/Aquell queparla 

amb la Mireia 

2.1.4 Identijicar coses 

SER + SN2 
pres/imp 

3a 

(SN^) DIR-SE + SN2 
pres/imp 

3a 

Aixd es un regal 

Aquesta copa era la meva 

Aquell restaurant es deia «Elport» 

(de + SN, +) DIR-SE'N + SN 
pres/imp 

3a 

D'aixo, se'n diu estovalles 

Respostes breus a preguntes com les vistes a 2.1.2: 

(Que es aixd?) —Un regal 

(Com es deia aquell restaurant?) —«Elport» 
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(Com se'n diu, d'aquestafruita?)—Mandarina 

(£s una novella?) —Si/—No, son narrations 
(Quin es el teu paraigua?) —Aquest 

2.2. Descriure 

Estructures declaratives (v. IV.B. 2.1) amb nocions espacials (v. II. 3), nocions 

espaciotemporals (v. II. 5), nocions qualitatives (v. II. 6) i nocions quantitatives (v. II. 7). 

Perexemple: 

Es alt i ros 

Deufer un metre vuitanta 

Feia un dia molt clar 

Era un pis molt fred 

Esta molt trist 

Porta unjersei blau de liana 

Va ser un viatge molt interessant 

Hi havia una taula al mig, amb quatre cadires al 

voltant i un sofa arrambat a la paret 

2.3 Comparar 

Tota comparacio s'estableix entre una QUANTITAT o una QUALITAT (primer 

terme) i una altra (segon terme), a traves de formules com ...tan(t)...com..., ...mes / 

menys que... 

El segon terme de la comparacio es habitualment nomes un fragment d'una oracio 

mes o menys repetitiva respecte a F oracio del primer terme. 

2.3.1 Comparacio d'iguaUat 

Les formes mes habituals son les segiients: 

1 (a) V + (tant) com... 

Treballa tant com jo 

Espentina com la Maria 

1 (b) ... (tan) + Adj + com... 

1 (c) V + (tan) + Adv + com... 

Es tan valenta com la seva germana 

Aquesta taronja es acida com una llimona 

Hofarem tan be compuguem 

Van arribar tard com tu 
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1 (d)... (/tant/) + N + com... 

2 V + (tal) com... 

3 (a) V + (igual) com... 

No satires vam pagar tants diners com ells 

Veig que te mal geni com abans 

Hofarem tal com dius 

Viu com vivia abans 

S'estimen igual com quan erenjoves 

Encara treballa com abans 

3 (b)... igual de + 
Adj 

Adv 
que. 

3 (c) ...igual que... 

Balla igual de malament que jo 

Es igual de simpatica que la seva germana 

La seva corbata es igual que la meva 

Parla igual que el seu pare 

3 (d) ...igual a... 

Porta una corbata igual a la meva 

4 ...de la mateixa manera que... 

Ho fan de la mateixa manera que nosaUres 

5 V + /igual/ 

Totes dues son iguals 

A mes d'aquestes formules, tambe es pot realitzar la funcio comparativa d'igualtat 

mitjangant oracions enunciatives en les quals el subjecte es tothom, /tots/ Idosl, tres... 

/ambdosl, tant tt'un/ com iValtrel, etc. 

En aquella festa tothom es divertia 

Tots dos son alts i porten bigoti 

Totes tres son molt maques 

Tant Vun com Valtre son xerraires 
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O mitjancant oracions coordinades en les quals s'usin els adverbis tambe o tampoc. 

2.3.2 Comparacio de desigualtat 

En Jordi es ros i els seus fills tambe 

SiVun no ho volfer, Valtre tampoc 

1 (a) V, + 

1 (b) V + 

2 (a) V, + 

Guanya mes diners ell que no en gastes tu 

Hi va menys gent del que ens pensavem 

2(b)V 
mes 

menys 

N, (X,) 
que 

que no (pas) 
N,(XJ 

c) V + 
mes 

menys 

N(X,) 

Hi ha mesfeina que no pas ganes de treballar 

Hi ha menys llet que cafe 

que 

que no (pas) 

4 La construccid comparativa de desigualtat amb menys sovint 6s substituida per construccions negatives amb 

/tant/... com o tan ... com, molt n\6s usuals en catala: 

1 (a) No treballo tant com voldria 

1 (b) Al men poble no sortim tant de nits com a Barcelona 

2 (a) No hi ha tanta gent com etpenses 

2 (b) No hi ha tanta feina com ganes de treballar 

2 (c) Aqui no hi tenim tant Hoc com a la sola d'estar 

3 (a) No m'ha sortit tan be com em pensava 

3 (b) No 4s tan intelligent com treballador 

3 (c) No es tan barat aqui com alia 
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Ells tenen mes temps que nosaltres 

Guanyo menys ara que no pas abans 

3 (a)... v 

Es mes intelligent que no sembla 

M'ha sortit menys be del que em pensava 

3 (b) ... 
mes 

menys 

Adj 
que 

que no (pas) 
+ Adj 

Aquest vi es mes car que no pas bo 

Es menys treballador que intelligent 

3(c) 
mes 

menys 

Adj 

Adv 
(X,) 

que 

que no (pas) 
+ 

Aquesta camisa es mes maca que no pas la meva 

La seva maquina va menys depressa que la nostra 

4 (a) V, + 
millor 

pitjor 

que no 

del que 

M'ha sortit millor que no em pensava 

Es pitjor del que sembla 

4 (b) V 
millor 

pitjor 
(X.) 

que 

que no (pas) 
+ (V) X, 

Ells ho hanfet millor que no pas nosaltres 

Ha jugat pitjor que jo 

4 (c) V + N + 
millor 

pitjor 
(X,) 

que 

que no (pas) 

Te un despatx millor la secretaria que el director 

Ara te un equip pitjor que abans 

4 (d) V + /un/ + N, 
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S'ha comprat un cotxe pitjor que una tartana 

Tenim una vista millor que no la dels veins 

5 (a) SER 

millor 

pitjor 

INF. 

que + VI 

que 

que no (pas) 
•INF2 

que no (pas) + que + V2 

Es millor anar-hi que no pas quedar-se a casa 

Es millor que li ho expliquis tu que no pas que ho 

hagi de saber per boca d'altres 

5 (b) VALER mes 

INF. 

que + VI. 

que 

que no (pas) 
INF. 

que no (pas) + que + V 

Val mes anar-hi que no pas quedar-se a casa 

Val mes que li ho expliquis tu que no pas que ho 

hagi de saber per boca d'altres 

Una comparacio de desigualtat tambe es pot expressar mitjangant l'adjectiu IdiferentI 

o sintagmes adjectivals equivalents (d'una altra manera, d'un altre color, d'una ultra 

forma, etc.), tant en frases predicatives com en frases atributives: 

En Joan camina diferent (respecte a en Pau) 

La Maria es d'una altra manera (respecte a la 

Rosa) 

S'ha comprat una camisa d'un color diferent 

Una funcio equivalent a la comparacio de desigualtat es pot realitzar tambe mitjancant 

la negacio d'una igualtat, en frases com: 

Tu no camines igual que el teupare 

Aquests dos no son pas iguals 

Aixd que dius no es pas el mateix que deies abans 

Tambe es pot realitzar una funcio comparativa de desigualtat mitjangant oracions 

coordinades amb les conjuncions i, perd, sovint acompanyades de locucions com en 

canvi: 

En Jaumeporta barba i, en canvi, en Carles nomes 

porta bigoti 

La Dolors parla angles, perd la seva germana, no 
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2.3.3 Expressio de similitud 

SEMBLAR 
(SN, +) SN, 

van PAREIXER 

Aquest vestit sembla una bata 

(SN, +) ASSEMBLAR-SE a + SN2 

Tassembles molt al teu pare 

(SN, i SN2) 
+ ASSEMBLAR-SE 

En Pere i en Miquel s'assemblen molt 

Aquests germans s'assemblen moltissim 

(SN,) + 
FER 

TENIR 
cara de + 

SAdj 

SN, 

Fa cara de (ser)frances 

Te cara de pallasso 

2.3.4 Expressio de dissimilitud 

Les formules son les mateixes que per a 1.2.3.3, pero en forma negativa. 

Aixo no sembla un vestit 

No t'assembles gens al teu pare 

En Pere i en Miquel no s'assemblen gaire 

Aquests germans no s'assemblen 

No fa cara de (ser)frances 

No te cara de pallasso 

2.4 Demanar i donar informacio sobre fets o esdeveniments 

2.4.1 Demanar informacio sobre unfet o esdeveniment 

a) Mitjancant frases interrogatives globals que demanen resposta de tipus si / no / 

no ho se... Per exemple: 
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Ja ha arribat el senyor Soler? 

Que vau anaralcine, ahir? 

b) Mitjancant frases interrogatives parcials que demanen una resposta concreta sobre 

algun dels termes de la frase (subjecte, accio, objecte, Hoc, temps, mode, finalitat, 

etc.), expressats en la pregunta per particules interrogatives, precedides o no de 

preposicio, de tipus qui, que, quan, on, /quant/, com, per que, per a que, /quin/, etc. 

Per exemple: 

Qui ha telefonat? 

Quet'hadit? 

Quan hi vas anar? 

Quanta gent hi havia? 

Com ho vasfer? 

Per que ho hasfet? 

Per a que servien, aquells aparells? 

Quines heu triat? 

Amb quiparlaves? 

De que parlaveu ? 

Per on vau passar? 

c) Mitjancant oracions declaratives, seguides d'un fragment interrogatiu, que demana la 

confirmacio de 1'enunciat de la proposicio: 

01 

eh 

no 

O + 

var. 

oi 1 

ah 

va 

que si/no 

Has anat a comprar tu, eh ? 

Estudiava aAnglaterra, no? 

No hanportat els mobles, eh que no? 

van Va serdivertit, ah que si? 

van Dema es dijous, oi que si? 

d) Mitjan^ant oracions interrogatives (iniciades amb els termes oi que..., eh que..., no/ 

trobes/que..., no/et/sembla que..., etc.) que demanen la confirmacio de l'enunciat de la 

pregunta: 

oique 

eh que 

no 

+ O? 
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Oi que vostes anaven sempre a la platja? 

Eh que vaig arribar abans que ell? 

No sortieu junts, VAnna i tu ? 

e) Mitjan?ant oracions interrogatives indirectes, del tipus: 

Digui'm per que ho ha fet 

Explica'm com ho has arreglat 

Digueu-me que hapassat 

Voldria saber qui ho ha fet 

M'agradaria saber si ellsfaranfesta 

2.42 Anunciar: informardfunfetodfun esdeveniment Fer prediccions 

a) Anunciar un fet o esdeveniment en el mateix moment que es produeix 

O declarativa en present (IND)5 (v.IV.B.2.1) 

Ara es posa a ploure 

... I en aquest moment Varbitre xiula el final del 

partit 

(no) SABER que + O declarativa en present (IND)5 ? 
pres 

2a 

Saps queplou? 

Saps que ara comenca elprograma? 

b) Fer prediccions 

emsemblaque 
+ O declarativa afirmati va o negativa en futur (IND) 

potser 

Dema hi haura mala mar 

c) Anunciar una accio o un fet imminent 

O declarativa en present (IND) 

Et deixo el llibre sobre la taula 

Surto un moment 

(SN, + ) ESTAR a punt de + INF 
pres 

J En alguns casos, quan s'anuncia una acci6 durativa, s'usa tambe" la construcci6 ESTAR + GER: S'esta maquillant, 

S'estan barallant una altra vegada, Saps que esta plovent? 
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El tren esta a punt de sortir 

La llet esta a punt de bullir 

sembla que + 

vol + INF 

V... 

fut 

Sembla que volploure 

Sembla queplourd 

(SNt + ) V + SAdvT 

pres/fut 

SAdvT = 

de seguida 

ara mateix 

immediatament 

Lapeblicula comenca ara mateix 

Arribare de seguida 

El tren surt d'aquia cine minuts 

d) En donar una cosa a algii 

TENIR (+ SN) 

IMP 

var. nyas 

vanjas 

Te 

Tingui els diners 

e) Informar d'un fet o d'un esdeveniment passat 

O declarativa en passat6 (IND) 

La Maria i en Xavier s'han casat 

La Isabel se'n va anar a viure a Sabadell Vany 

passat 

(no) SABER que + O declarativa en passat (IND)? 

Sabeu queja ens hem canviat de pis? 

pres 

2a 

es veu que 

/m'/han dit que 
+ O declarativa en passat (IND) 

3a 

6 General ment en passat indefinit o perfet 
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Es veu que hi ha hagut un accident 

M'han dit que la Roser ha tingut un nen 

acaba de + INF 

Acaba de telefonar el teu germa 

f) Informar de fets o d'esdeveniments actuals o intemporals 

O declarativa en present (IND) 

En Miquel treballa aqui 

pres 

2a 

(no) SABER que + O declarativa en present (IND)? 

Saps que ara treballo a Vajuntament? 

es veu que ^ , , . _,_.„ 

+ O declarativa en present (IND)? 
/m'/han dit que 

3a 

Es veu que ara treballa a Vajuntament 

M'han dit que ja no viuenjunts 

g) Informar de fets o d'esdeveniments futurs 

O declaratives en futur7 

Dema anirem a dinar a fora 

(no) SABER que + O declarativa en futur7? 
pres 

2a 

Saps que dema arribara en Josep? 

es veu que 

+ O declarativa en futur7 o COND 
/m'/han dit que 

Es veu que arribaran dema 

M'han dit que s'apujara el preu de la benzina 

Tambe podem donar informacio sobre fets i esdeveniments mitjan9ant respostes al tipus 

de preguntes que hem vist a 1.2.4.1. 

71 tambe en present amb valor de futur: Dema anem a dinar a fora, Es veu que s 'apuja el preu de la benzina. 
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(—Ja ha arribat el senyor Soler?) 

—Si/No (, encara no) 

(Quihatelefonat?) 

—En Miquel 

(—Que vau comprar?) 

Verdura, carn,fruita i vi 

(—Va ser molt divertit, oi?) 

—Si molt 

(—Oi que vostes anaven sempre a laplatja?) 

—Abans si, perd ara no 

2.5. Narrar 

Estructures declaratives (v. IV. B. 2.1) amb formes corresponents a nocions generals 

d'existencia (v. II, 2), espacials (v. II, 3), temporals (v. II, 4), espaciotemporals Cv. II, 5), de 

modalitat (v. II, 8) i de relacio enunciativa (v. II, 9). 

2.6 Verificar informacions 

2.6.1 Demanar si se sap una cosa (v. I. 2.4.2 e, f, g) 

«+v... , 

pres IND 

2a 

Saps sija han arribat? 

Sabeu on han anat? 

2.6.2 Demanar confirmacio sobre la veracitat d'unfet (v. I. 2.4.1 c, d) 

veritat 
es que + V..? 

IND 

Es veritat queplegues? 

de veritat que+V...? 
IND 

De veritat que et cases? 
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2.6.3 Preguntar sobre elgrau de seguretat d'un fet 

ESTAR (+Q) /segur/ + 

prcs 

2a 

de + SN 

que +V 

IND 

Q = 

ben 

del tot 

completament 

totalment 

Estas segur d'aixd? 

N'estas ben segur? 

Estas del tot segura del que dius? 

VOLERdirque + V..? 
pres 

2a 

Vols dir que vindran? 

2.6.4 Comprovar si es recorda alguna cosa 

(no) RECORDAR-SE de + /SN/? 
pres/pass 

2a 

(no) RECORDAR + /SN/? 
pres/pass 

2a 

Et recordes que avui es el sant de la tieta? 

T'has recordat d'anar a pagar el telefon ? 

Recordeu quan hi vam anar? 

Ja no ho recordaves? 

PENSAR + 

pres/pass 

2a 

en + SN 

a + INF 

(no) 

OBLIDAR-SE 

DESCUIDAR-SE 

van DEIXAR 

pres/pass 

2a 

Hipenses, en tot el que et vaig dir? 

Has pensat a pagar el telefon ? 

(pas)de + /SN/? 
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