
EXERCICI 1 

 
Llig aquest text: 
 

21 de setembre  

Avui, eixint de classe, passe d’anar amb la colla al Quina-son-tandolça;  

tinc la intenció de tancar-me a la meua habitació a escriure el  

diari. Me’n vaig corrents cap a casa de la mare (enguany, en Marc i jo  

vivim amb ella per primera vegada des que els pares es van separar)  

i, quan entre, la sent parlar amb l’Octàvia. L’Octàvia és germana del  

pare, és escriptora i viu a París. El pare ara té una parella nova, però  

com que a casa meua som molt civilitzats (ha, ha, ha), les dues excunyades  

han conservat l’amistat...  

Faig senyals a la mare perquè m’hi deixe posar.  

Em passa el telèfon mentre em recorda que és una trucada internacional,  

que val una pasta, que paga l’Octàvia, que no m’enrotlle.  

Explique a l’Octàvia de què va el nou diari que estic escrivint. De  

segur que ella té informació a dojo. 

—Violència de gènere? És una gran idea. 

—A que sí? A més, el faré servir com a treball de recerca per a aquest  

curs i n’exposaré els resultats a classe. Potser encara ens ajudarà a establir  

relacions sentimentals en pla d’igualtat...  

—Tens raó. Però, saps? Precisament pensant en la gent jove et propose que l’amplies a 

una altra mena de violència que també us afecta o us pot afectar: la violència escolar.  

—Ostres, Octàvia! Vols dir...? Què hi tenen a veure els maltractaments cap a les 

dones amb aquesta violència? 

—Jo crec que el mecanisme és molt semblant.  

—Doncs, jo no ho veig, francament, però t’escolte —ho dic mentre m’assec per terra i 

pose a la vora la meua llibreta blava i un retolador. He de reconéixer que la molt 

combativa Octàvia sempre em proporciona bones idees. 

—La violència escolar... —comença. 

—El bullying —la talle.  

—Sí, aquesta és la paraula anglesa. En català no sé com en podríem dir...  



—Bully, què és?  

—Un gallet, un perdonavides, un pinxo, un que fa bravates...  

—O siga que bullying seria més o menys fer el pinxo... pinxisme o bravatisme.  

—Mmm. Sí. Bé, continuem, el pinxisme o bravatisme és la intimidació contra un 

company d’escola.  

—La intimidació? 

—Intimidar vol dir provocar por en una persona. En aquest cas, s’intimida l’altre per 

tenir-lo dominat. O siga —i ara veuràs per què et propose que incorpores el pinxisme o 

bravatisme al teu diari blau—, és una manera d’establir les relacions entre algú, que es 

creu superior, i un altre, al qual considera inferior. Sempre des del seu punt de vista, 

és clar. És a dir, l’un domina, i l’altre, entre altres raons per por, se sotmet. 

—Transparent! Vull dir que és clar que el mecanisme és el mateix que en la violència de 

gènere. Potser totes les violències tenen el mateix origen...  

 

GEMMA LlENAS. El diari blau de la Carlota Edicions Empúries (adaptació)  

 

Ara contesta les preguntes següents:  
 
a) Qui és i com és el narrador?  
 
 
b) Amb qui viu ¡ per quin motiu?  
 
 
c) Qui és i com és Octàvia?  
 
 
d) Creus que l’expressió «ha, ha, ha» s’hi utilitza per a mostrar ironia o alegria?  
 
 
e) Quin nivell de llenguatge utilitza Carlota, la narradora?  
 
 
f) Quin nivell de llenguatge utilitza Octàvia? 
 
 
g) Escriu en nivell de llengua estándard aquestes expressions col•loquials (si et cal, consulta un 
diccionari): 
 
passar d’anar: ............................................................................................................................ 
 
enrotllar-se: ................................................................................................................................ 
 
a dojo: ........................................................................................................................................ 



 
perdonavides: ........................................................................................................................... 
 
gallet: ......................................................................................................................................... 
 
valdre una pasta: ....................................................................................................................... 
 
fer el pinxo: ................................................................................................................................ 
 
bravata: ...................................................................................................................................... 
 

h) Quin tipus de diari és el text de l’exercici 1? Explica quins elements t’han permés saber-ho. 
 
 

i) Has llegit alguna altra novel·la que tinga forma de diari personal? Quina? 
 
 

EXERCICI 2 

 
 
Indica les parts del diari en el text de l’exercici 1. 
 
 

EXERCICI 3 

 
 
Localitza en aquest text mostres de narració (subratlla a llapis), de descripció (subratlla en 
blau) i de diáleg (subratlla en roig): 
 

El meu pare, que em veu donar voltes a l’entorn dels llibres de text, m’invita a pujar a 

les golfes de la casa.  

 

—Hi estaràs bé —em diu—. Si vols treballar una estona, ningú no t’amoïnarà...  

 

I així, a la tarda, després de ronsejar una mica per tota la casa, he pujat dalt de tot. 

Mentre, amb els llibres sota el braç, vaig enfilant els graons, em sorprén la llum dolça, 

blana, suau, que baixa de l‘ull del teulat. Una delícia. 

 

Les golfes formen una gran habitació, de sostre baix, amb els cairats visibles,  plena 

d’andròmines perfectament ordenades i ben posades. A la casa, la presència de la 

meva mare és visible a tot arreu. Sospito que si pogués ordenaria fins i tot els 

sentiments.  
JOSEP PLA. El quadern gris. Edicions Destino 

 

 

Quin tipus de llenguatge ha utilitzat el seu autor? 

 

Quin tipus de diari creus que és? 

 

 

 

 



EXERCICI 4 

 

Llig aquest text i contesta les preguntes: 

El despertador ha sonat a les set i jo estava morta de son, 

no m’hauria alçat, però he recordat que era dimecres i a 

primera hora tenia matemàtiques. Camí de l’institut m’he 

trobat amb Pep, Maria i Carme; els companys també feien 

cara de son perquè també s’havien gitat massa tard. Els he 

contat que ja tinc Internet a la meua habitació.  

La classe ha sigut un rotllo. Joan parla sempre amb el 

mateix to de veu i no entenc els logaritmes. Li he demanat 

que me’ls explique, però no m’ha fet cas. Amb aquest 

professor no aprovaré el curs, n’estic convençuda.  

a) Quin llenguatge hi utilitza? 

b) Quin tipus de diari creus que és? 

 


