
Extenses, reduïdes, de pare i mare, de dos 
pares, de dues mares, monoparentals...
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Sònia Moll

Una gran família!
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Tot tipus de
FAMíL ES



Vuit setmanes i tres dies. I l’hivern encara aquí, fent espetegar 

els vidres de les finestres. Estic cansada del fred i del vent. Faig 

el ronso cada matí sota l’edredó i només trec el nas quan s’esco-

la un filet de sol entre les escletxes de la persiana.

Fa exactament vuit diumenges que no vaig a dinar a casa els 

pares. Encara no els ho he dit. Ni això teu, ni això de la feina. Els 

germans sí que ho saben. Em cuiden de lluny. En Pau s’ha donat 

d’alta a InfoJobs per reenviar-me cada dia les ofertes de feina 

mentre duri el meu atac de tecnofòbia (no m’acosto a Twitter ni 

a Facebook ni que em matin, no fos cas que ensopegués amb el 

teu somriure o amb el teu “M’agrada” en alguna foto d’un amic 

d’una amiga d’un amic d’un cosí, i per descomptat no llegeixo el 

teu blog, i amb prou feines m’animo a obrir el correu electrònic 
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Vuit setmanes 
i tres dies

Sònia Moll

de tant en tant). La Julieta m’envia whatsapps matiners cada 

tres o quatre dies, per no atabalar-me (com em coneix...), i em 

diu Bon dia, preciosa, com t’has llevat avui? i hi adjunta fotos 

del trosset de paisatge del Montsant que ha escollit aquell matí 

per a la seva sessió de ioga. L’Ester em truca sovint (ella sí, que 

per algun motiu és la germana gran), i li passa el telèfon al Nil 

o a la Berta perquè a mi em caigui la bava de tieta i me’n vagi 

a dormir amb un somriure. En Jan m’ha començat a escriure 

cartes de les d’abans, per correu postal, des de Bordeus, per ani-

mar-me, perquè sap que m’agraden. Em diu que els vagi a veure. 

Que en Luc em farà col-i-flor per sopar si li canto la cançó d’Els 

Amics de les Arts (Ai Jean-Luc, ai Jean-Luc...) mentre els torno 

a recordar que estan fets l’un per l’altre.  
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com als aprenents dels cursos de llengua catalana.



d’aquí a dues hores i que encara viu en el cercle de l’aferrament 

que és la causa de tot dolor. No, si la teoria me la sé pel cap dels 

dits. Però no hi puc fer més: fa dos mesos i tres dies que estic 

aferrada a tu, que no se m’acut cap altra manera de viure més 

bonica que la que teníem abans que s’acabés tot, abans que jo 

decidís engegar-ho tot a pastar fang, per ser més exactes.

El mòbil m’avisa que en Pau m’ha reenviat les ofertes de feina 

del dia. Sembla la propaganda del súper, això. Sous a la baixa i 

hores a l’alça (dues jornades per un sou). Clico a “Suprimeix” i 

les envio a la paperera. Potser la clau de tot és no imaginar-se 

cap vida, i anar fent i prou. 

Em poso el xandall i baixo a 

comprar el pa. De tornada, a la 

bústia, trobo la carta d’en Jan. 

Es casa. Amb en Luc, esclar. A 

Catalunya, esclar (a França no 

és legal). Diu que vol que els 

canti la cançó de «Jean-Luc» 

a la cerimònia –Tens una veu 

preciosa, Laieta, t’hi hauries 

de dedicar–. Em fa ràbia per-

què m’han caigut les llàgrimes 

mentre llegia i s’han esborrat 

unes quantes línies, i ja no hi 

ha manera de recuperar-les. 

Per sort s’ha salvat la postda-

ta: Bonica, quan rebis aquesta 

carta envia’m un whatsapp, 

per saber que ja podem avisar 

la resta de la família. 

Té aquests detalls, en Jan. Sap 

que tinc una mica de complex de germana del mig, la que nin-

gú no veu gaire, que hi és però no es nota, que no és ni la gran 

ni la petita, ni el gran ni el petit. Deu ser per això que no m’he 

preocupat mai de fer les coses gaire com tocaven. Total, ni se 

m’exigia ser la més responsable, com a l’Ester o a en Pau, ni em 

reien les gràcies com a en Jan i a la Julieta. Ni tan sols em van 

parar gaire atenció quan vaig aparèixer a casa amb la Mariona, 

amb disset anyets acabats de fer. En canvi, aquest tema amb en 

Jan els va costar molt més. Tot deu ser qüestió d’expectatives, i 

sembla clar que els pares no se n’havien fet cap ni una, pel que 

fa a mi. No s’han mostrat mai ni gaire entusiasmats ni gaire 

L’un per l’altre. Com tu i jo fins fa dos mesos i tres dies. L’una 

per l’altra. Era tan fàcil de dir, d’escriure, de pensar, de fer. Tu, 

la mixeta sense nom i jo, en aquest pis de lloguer del Poblenou 

amb terrasseta i vistes al mar. Tan senzill com això. Tan difícil 

com això. Què vols que et digui, en el fons sempre he estat feta 

a l’antiga. A mi em feia feliç la vida que teníem, amb dissabtes 

de mercat, diumenges de rambla i vermut, dimecres de cine-

ma als Verdi i vespres d’estiu sopant amb els amics a la terras-

sa. Em feien feliç les tardes d’hivern de sofà i manta i sèries 

infinites, els matins de cap de setmana mandrejant entre els 

llençols, els dinars a casa dels 

meus pares, al pis del Guinar-

dó, o de la teva mare, a Premià. 

Això de la criatura, no ho sé, 

potser només era una idea, però 

és que tot quadrava tant, saps, 

que ni em va passar pel cap que 

a tu no et fes il·lusió. Que no 

t’imaginessis un menut o una 

menuda corrent per la masia de 

Gualba, amb l’Ester i els nebots 

i el fill de l’Albert les setmanes 

que li toca. Em cau bé, l’Albert. 

Veus?, em diria ara la Julieta si 

em sentís, que les coses s’acabin 

no vol dir necessàriament que 

hagin fracassat. També em di-

ria que quan una porta es tan-

ca s’obren mil finestres, Mira 

l’Ester, quan es va divorciar 

semblava que s’hagués d’acabar 

el món i ja ho veus, ara, està 

contentíssima, i l’Albert és un tio genial... Si la meva germana 

petita em sentís, em diria que la vida és canvi continu, que el 

que resisteixes persisteix, que tot ens passa per aprendre i evo-

lucionar, i totes aquestes frases de PowerPoint tan boniques de 

dir i tan difícils d’aplicar quan les coses et passen a tu.

M’agradaria, no et pensis, ser una mica com la Julieta. Viure 

feliç en una casa okupa a la muntanya amb vuit o deu persones, 

treballant en projectes autogestionats (que deu ser com estar 

a l’atur però sense angoixa i fent el que t’agrada), llevar-te per 

meditar quan surt el sol i després enviar una foto del moment 

a la teva germana mitjana, que probablement no es llevarà fins 
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desesperats amb el que feia. M’he guanyat fama de maldes-

tra, despistada i entranyable. Aquests darrers anys, l’únic que 

m’havia sortit bé eres tu. I ja ho veus.

Torno a la Julieta i als seus ensenyaments –que les coses s’aca-

bin no vol dir que hagin fracassat–, i me la imagino a la mun-

tanya amb la seva gran família de gent diversa que també es 

lleva ben d’hora ben d’hora per fer ioga i que organitza tallers 

de cuina vegana i de flors de Bach, i penso que m’aniria bé pas-

sar una temporada amb ells. Vés a saber, potser m’agrada i tot, 

això del tofu i dels mantres i dels paisatges a l’hora que surt el 

sol. En tot cas, alguna cosa he de fer, no puc passar-me unes 

altres vuit setmanes i tres dies en aquest estat de letargia mig 

depressiva i descaradament autocompassiva, oi?

Oi. Obro les finestres perquè entri aire fresc, acabo la dutxa 

amb un bon raig d’aigua freda, substitueixo el xandall pels 

texans nous i un jersei de color verd viu (per si és cert allò de 

l’esperança) i m’assec a taula amb la porta de la terrassa tam-

bé oberta, l’ordinador al davant i un esmorzar com Déu mana. 

Obro el correu electrònic i començo a dir-t’ho tot. Que no volia 

espantar-te. Que amb fill o sense, vull tenir-te a prop. Que no 

cal ni que visquem juntes, que podem fer allò del living apart 

together, el ‘cadascuna a ca seva’ de tota la vida. Que t’estimo, 

bonica. I que demà mateix, a primera hora, baixaré fins a la 

platja a meditar com m’agrades i t’enviaré una foto preciosa per 

Whatsapp, perquè somriguis com somric jo quan me les envia 

la Julieta.  |  Sònia Moll
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a la facultat
passen moltes
coses alhora...

hola! hola noies!

ep! reunió al
menjador per 
preparar la 
festa del pas 
de l’equador!

jo passo,
tinc classe.

ha ha ha!
jo l’he vist
primer!

aquest profe
està boníssim!

eh... ? què és això?
em penso que al 
marroc no es fa...

és una festa
que es fa
a la meitat

  de la carrera

eh...? perdona,
sÍ que vaig 
néixer a la xina, 
si,però no 
parlo xinès.

oh! sempre es
fixen en el meu nebot

intocable!
el professor
és nebot del pau ups!

al bar

un altre cop
els bessons
s’han saltat
la classe!

ei! com va el 
primer dia? pse! una mica

 perdut...

qui és 
aquest nen?

què??

ah...!

el meu germà
hola!! parlem 

de la festa??

que és adoptat,
pallussa!

sempre feu igual,
i després: “fàtima, 
fàtima, que ens dei-
xes els apunts?”

no tenim remei!

ostres!
el meu germà!

ara vinc!

voleu afegir-hi
alguna cosa?
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hem trobat un local que
està molt bé de preu.
friki, coneixes un dj?

jo mateix!

necessitem mans...

fàtima, els teus pares
et deixaran venir a la festa?

ja està tot 
organitzat!

han sobrat
100 euros...

en parlem després!
ara toca preparar-nos 
per a la festa

recordeu que
s’hi ha d’anar mudat!!!

els podríem 
donar a una ong...

uf! quin pal!
li agafaré
roba al meu pare.

xit!!

Ei tio! no vull anar 
a física, me la canvies
per biologia?

fet! però
me’n deus una!

CREC QUE SÍ,
PERÒ M’HI HAURAN 
D’ACOMPANYAR.
TOT SÓN COSTUMS!

anem, fàtima!

i el menjar? el menjar va
inclòs en el preu

jo puc vendre 
les entrades

he de preguntar al
“baba” si puc anar-hi.

ostres, quina
pencada, ja no
puc més!

òndia tu! que bé
que ha quedat!

bona feina!
ara a mudar-nos.
ens veurem a les nou.

va... fem
un brindis!

amb aigua?!
per què no?!

per estar tots
junts avui i per
formar part
d’aquesta
gran família!

una mica cap
a l’esquerra!
he dit esquerra!! ara!!

em posaré
aquell vestit...

nosaltres tres ho muntem tot!
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De què parlem?
PARLEM DE LA FAMÍLIA, DELS DIFERENTS MODELS QUE HI HA, DE LES FESTES 

QUE S’HI FAN I DELS MOMENTS VITALS EN QUÈ LA FAMÍLIA ÉS DE GRAN AJUDA
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VIURE AMB LA FAMÍLIA
Hi ha parelles que quan es casen es queden a viure amb 
els pares d’un dels membres de la parella, què en penses 
d’això? Quins avantatges i quins inconvenients hi trobes? 
I anar viure amb una altra família? Acollir un nebot, per 
exemple, que ve a estudiar a la teva població, creus que és 
enriquidor per a la teva família o pot ser un mal de cap?

ELS DIFERENTS MODELS FAMILIARS (de pare i mare, de 
dos pares, de dues mares, d’un sol membre, famílies 
nombroses, famílies amb un sol fill, etc.)

Quants models familiars podries explicar? Què en penses 
dels models poc tradicionals? Els models familiars es 
trien o la vida te’ls porta? Creus que hi ha persones que 
pensen que hi ha models familiars millors que altres? Tu 
què en penses? Per què?

LA INVASIÓ DELS MÉS PETITS
Quan arriba el temps de vacances escolars, els nens es 
converteixen en una nosa. On es queden mentre els pares 
treballen? Com es pot conciliar la vida familiar i la vida 
professional? Quin paper tenen aquí els altres membres 
de la família: germans més grans, avis, tiets, etc.? Què 
en penses que siguin els avis els que hagin de tenir-los 
durant un mes? Els avis ho viuen com una obligació? 
Com creus que s’hauria de resoldre aquesta situació?

QUI FORMA UNA FAMÍLIA?
Una parella? Els pares i els fills? Quantes persones 
consideres que formen part de la teva família? En totes 
les cultures creus que hi ha la mateixa idea de família? 

GERMANS O GERMANASTRES?
Tenim paraules com cunyat o cunyada, sogre o sogra, 
gendre o jove, etc. que ens ajuden a establir els parentius. 
Però hi ha relacions que encara no tenen un nom de 
parentiu que les designi. Creus que hi ha parentius 
que tenen connotacions negatives (madrastra o 
germanastres) i que caldria trencar amb aquesta visió? 
Creus que caldria trobar nous parentius per aquestes 
relacions tan habituals en els nostres dies?

ELS COSTUMS I LES FESTES FAMILIARS
Cada casa és un món, diuen, què en penses d’aquesta dita? 
Hi ha costums en una família? Qui els posa? Els costums 
familiars són iguals per a totes les famílies? De què creus 
que depèn? Explica alguns dels costums de la teva família. 
Coneixes costums d’altres famílies que tu no practiquis? I 
les festes familiars? Aniversaris, casaments, naixements, 
dia de Nadal, Sant Esteve... són festes típiques de la 
cultura catalana, però tu les celebres o en celebres d’altres? 
Per què creus que serveixen les festes familiars?

http://

D’un costat i de l’altre 
Pico, Elenio
Barcelona: Associació Sociocultural 
Punt d’Intercanvi, 2011

Maletes perdudes
Puntí, Jordi
Barcelona: Empúries, 2011

L’últim patriarca 
El-Hachmi, Najat

Barcelona: Planeta, 2008

Jo confesso 
Cabré, Jaume
Barcelona: Proa, 2011

Avis i néts 
Piem
Barcelona: La Campana, 1992

La filla del Ganges 
Miró, Asha
Barcelona: La Magrana, 2003

https://www.youtube.com/watch?v=TOx0fg6u8XY

https://www.youtube.com/watch?v=xcJFmUxk9RA

https://www.youtube.com/watch?v=USVgYr5zvxI
Podeu accedir a les adreces per mitjà 
dels enllaços de la versió digital de la 
revista que trobareu a 
www.gencat.cat/llengua/parlemtuijo/
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TRES DIES AMB LA FAMÍLIA 
2009 | Mar Coll (dir.)
Espanya (55 min)

ARRUGUES 
2011 | Ignacio Ferreras (dir.)

Espanya (89 min)

SESSIONS

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
16:30h. | 18:35h. | 20:30h.
22:40h.

PETIT INDI 
(2009) | Marc Recha (dir.)

Barcelona: Parallamps (92 min)

EL NOI DE LA BICICLETA 

(Le gamin au vélo) 
2011 | Jean-Pierre Dardenne; 

Luc Dardenne (dir.)
França, Bèlgica, Itàlia (87 min)

TINC ALGUNA COSA QUE 
DIR-VOS 
(Mine vaganti) 
2010 | Ferzan Özpetek (dir.)

Itàlia (116 min)

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

http://www.alcoberro.info/pdf/socio05.pdf

http://faros.hsjdbcn.org/ca/articulo/consells-
afrontar-conflictes-familiars-mes-comuns 

http://dixit.gencat.cat/ca/detalls/Article/
20110921_Recursos_per_explicar_als_infants_els_
nous_models_familiars

http://www.gencat.cat/culturcat/portal/site/
culturacatalana/menuitem. 
be2bc4cc4c5aec88f94a9710b0c0e1a0/
indexf24e.html?

TV

http://www.tv3.cat/videos/2247659 

RÀDIO
http://www.catradio.cat/audio/828931/Ofici-
deducar-Caim-i-Abel-la-rivalitat-entre-germans 
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UN ACTE D’AMOR

Em varen dir que seria un acte d’amor. Saps quant de temps he 
estat rumiant si havia de fer o no aquest llibre? Quina por, dolç 
meu, d’escriure el que no dec, o el que no he de pensar, o el que no 
he de recordar que he pensat! Quina por que et facis gran i llegeixis 
aquests fulls i me’n demanis explicacions! I, potser, que em miris 
diferent! Quina por de la paraula escrita amb la ploma sucada al bell 
mig de la tinta de l’ànima! Quina por, amor, de pensar més enllà de 
la vida que anem fent, a l’altra banda del mirall!
Però varen dir-me que seria un acte d’amor. I al bell mig dels dubtes, 
just dins el calaix mateix de la memòria on desem les pors que ja 
no tenim, vaig trobar-hi un dring amic, un gest de confiança. Hem 
estat tan veritat l’un per a l’altre que no sé què he de témer! Som tan 
veritat l’un per a l’altre que no res no t’he d’amagar!

Rahola, Pilar. Carta al meu fill adoptat
Barcelona: La Magrana, 2012

TOTS ELS MODELS FUNCIONEN

Malgrat que la forma d’aquests models familiars ha canviat 
molt, el fons continua essent el mateix. El que garanteix un bon 
desenvolupament per al creixement de l’infant és la qualitat de la 
relació afectiva entre els membres que formen la família. És a dir: 
pare i mare, dues mares, dos pares, pare sol o mare sola, tutors 
i educadors. En definitiva, el que els nostres infants necessiten, 
únicament i exclusivament, és sentir-se protegits, cuidats i estimats 
per persones en un entorn familiar positiu. 
L’objectiu, doncs, no és cap altre que aportar una mirada neta i 
fresca que ens recordi la importància d’ensenyar els nostres fills a 
ser tolerants amb la diferència, sigui per raons de sexe, nacionalitat, 
cultura, religió, opció sexual, color de pell o model familiar. 

Canyet, Glòria; Bellvehí, Bel. Famílium
[SL]: D’Aquari, 2011

UNA FAMÍLIA EXTENSA

Quan la Natàlia va tornar a Barcelona, va preferir anar al 

pis de la tia Patrícia, que era a la Gran Via tocant a Bruc. 
El seu germà Lluís, casat amb la Sílvia Claret des de feia 
divuit anys, vivia a la part alta de la ciutat, en un dúplex 
del carrer Calvet, prop de la Via Augusta. Tampoc no hi 
hauria anat, al pis del seu germà, i no per la Sílvia, amb 
qui la unia, si més no, el gust per la cuina, sinó per en 
Lluís. La Natàlia havia oblidat moltes coses durant els 
dotze anys d’absència, no havia pogut esborrar de la seva 
memòria el somriure mofeta d’en Lluís quan la va haver 
de portar a corre-cuita dins del seu cotxe a la clínica. 

Roig, Montserrat. El temps de les cireres
Barcelona: Edicions 62, 2002

ACOLLIDA

El senyor Jaume i la senyora Magdalena volien que els 

digués padrins i no els ho vaig dir mai. Tenien dues 
cosines que eren germanes bessones i encara que fossin 
una mica més enllà dels trenta anys eren conquistadores 
i presumides i tenien els colzes bonics. L’una es deia 
Maria-Cinta i l’altra es deia Raquel. La que es deia 
Maria-Cinta tenia un amic molt ric i cotxe, un cotxe 
negre, de color d’avellana per dintre i quan hi havia el 
cotxe parat davant de casa, els veïns, d’amagat, miraven 
el xofer que es passejava amunt i avall esperant-la. 
Anava sempre al Liceu. La que es deia Raquel tenia un 
amic més pobre. Costava molt de saber quina era l’una 
i quina era l’altra però a l’últim les vaig saber destriar 
perquè una vestia cridaner i l’altra no tant. I per les 
joies. La Maria-Cinta només duia brillants. La Raquel, 
un collaret de perles petites amb una perla més grossa 
que penjava al mig. 

Rodoreda, Mercè. El carrer de les Camèlies
Barcelona: Club Editor, 2000

EN VEU ALTA, VA! 
Avis murris, porten els nuvis 
a Gràcia en òmnibus gratis.

L’OFICI D’AVI

Per a molts estudiosos dels costums populars, l’ofici de narrador 
familiar és el paper exclusiu dels avis, atès que només ells són 
capaços de mostrar als néts la connexió i els vincles afectius i socials 
que donen continuïtat a la vida d’una família, és a dir, tot allò que 
uneix, en clau d’amor solidari, les generacions passades amb la 
present. Alguns antropòlegs pensen que només els avis són capaços 
de mostrar i fer palesa la dimensió de perennitat que conté tota vida 
humana que, per ser compresa, necessita que algú la il·lumini en 
els orígens, el desenvolupament i el final, incloent-hi la mort dels 
avantpassats. El nexe d’unió entre avis-pares-néts fa comprendre als 
infants el que representa cada un d’ells en la cadena de la vida i la 
seguretat de què gaudim pel fet de sentir-nos fortament units pels 
lligams de l’amor. 

Bernad, Juan Antonio. De professió, avi
Barcelona: Graó, 2012.

PARES IMPERFECTES 

Si necessites que els matins deixin de ser una carrera contra rellotge 
per aconseguir que els teus fills, que es resisteixen a llevar-se, entrin 
per la porta de l’escola amb un aspecte presentable, si la tornada a 
l’escola et torna boja, si no aconsegueixes que mengin mai verdura, 
si et costa mantenir l’ordre a casa, si ja no saps què respondre quan 
els teus fills et demanen un gos... necessites aquest manual amb 
urgència perquè hi ha vida més enllà de la perfecció. Llegeix-lo i 
sigues benvingut al club dels pares i mares imperfectes.

Manso, Anna. La pitjor mare del món, el manual. Converteix-te en una 
mare o pare imperfecte en 10 lliçons
Barcelona: Columna, 2013. ISBN: 978-84-664-1732-7

La mareEls fills Aventures de famíliaEls parents

Llegim... en veu alta?

El nen és petit
i mig adormit
la mare se’l mira
i junt al bressol
no el deixa mai sol
joiosa sospira.

I vetllant el seu son amb amor
ella pensa tranquil·la i ditxosa
el meu fill val un món
i un tresor,
i l’adorm tot cantant-li amorosa.

Fes nones reiet,
fes nones fill meu
que ets un angelet
que m’ha enviat Déu.
El besa a la cara,
el besa al front,
petons d’una mare
lo més gran del món.

El nen és més gran,
la mare plorant
li diu cada dia
no surtis de nit
i fuig dels brogits
treballa, estudia.

I tapant-li els defectes que té
l’aconsella amb carinyo
i el guia
pel camí del treball i del bé
que és lo que ella desitja i ansia.

Dyango. «La mare» 
(Lletra: Manel Sugrañes. Música: Joan Costa). 
https://www.youtube.com/watch?v=6skzmf8D-PU 
[Consulta: 10 novembre 2014].
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Espetegar, 1 v. intr. Fer un 
espetec o espetecs. La llenya 
era molt seca i, en cremar, 
espetegava. 2 v. intr. Xocar 
amb força. El cotxe va 
espetegar contra el camió que 
venia en sentit contrari.

Aferrament m. Acció 
d’aferrar o d’aferrar-se; 
l’efecte. (Aferrar-se, 3.2 intr. 
pron. No poder separar-se o 
deseixir-se [d’algú o d’alguna 
cosa]. S’aferra a la seva 
dona. S’ha aferrat als antics 
costums i no vol canviar.)

Escolar-se, 2.1 intr. pron. Una 
cosa, una persona o un animal, 
passar a través d’un lloc estret 
o vencent algun obstacle. Entre 
les branques, per l’escletxa, 
s’escolava un raig de lluna. El 
nen es va escolar per entre les 
cames del seu pare.

Engegar-ho tot a pastar 
fang, frase feta Desentendre’s 
d’algú o d’alguna cosa de mala 
manera. Engegaria el seu marit 
a pastar fang, quan l’insulta! 
Ho engegaria tot a pastar fang 
en moments com aquests.

Feta a l’antiga, loc. adj. Que té 
idees i concepcions pròpies de 
temps passats. És un home fet a 
l’antiga, no li parlis de casar-se 
pel civil.

Maldestre -a, adj. Mancat 
de destresa. (Destresa,  f. 
Condició de destre, d’hàbil. 
Té una gran destresa en els 
treballs manuals.)

Escletxa, 1 f. Obertura estreta 
entre dues peces que no ajusten 
bé, que no clouen. Ho vaig 
veure per l’escletxa de la porta. 
El sol entrava per les escletxes 
dels finestrons.

Mantra, m. Síl·laba o frase 
sagrada dotada d’un poder 
espiritual. 

Mixeta, f. Diminutiu de mixa, 
forma familiar i col·loquial 
d’anomenar o cridar el gat 
domèstic.

Per descomptat, loc. adv. 
Expressió amb què hom afirma 
o assenteix mostrant seguretat, 
certesa.

Amb prou feines, loc. adv. 
A penes, escassament.

Vegà -ana, adj. Relatiu al 
veganisme. (Veganisme, 
m. Estil de vida basat en 
el respecte pels animals i 
que rebutja l’ús i el consum 
d’animals o de qualsevol 
producte o subproducte 
obtingut per mitjà de l’ús o la 
mort d’animals.)

Caure-li la bava (a algú), 
frase feta Complaure’s en la 
consideració de quelcom. Sentir 
una gran complaença veient o 
sentint una cosa. En veure la 
seva filla acabada de néixer li 
queia la bava. Mentre mirava 
l’exposició li queia la bava.

Ensopegar, 1.1 v. intr. Topar 
amb el peu contra un obstacle. 
He ensopegat amb una pedra, 
amb l’esglaó, amb una branca 
entravessada. 1.2 v. intr. per 
ext. En aquesta empresa 
he ensopegat amb grans 
dificultats.

5A cada ocellet li agrada el 
seu niuet.

A casa de l’amic necessitat, 
vés-hi sense ser cridat.

A casa de ta germana, només 
un cop a la setmana.

A casa de ton germà, no hi 
vagis a estiuejar.



—Parlem tu i jo—


