
 

PAS D’ESTIL DIRECTE A INDIRECTE 

ACTIVITAT 1 

- Vindràs demà a passejar per Collserola?  -preguntà la Teresina. 

-No crec, perquè ahir em vaig fer mal al genoll –explicà la Maria. 

- Potser seria millor que hi anéssim d’aquí a uns dies, no? Així el genoll ja no et farà 

mal –proposà la Teresina. 

-No, no, de cap manera, no cal que ho canviïs per mi. Aneu-hi vosaltres i jo ja vindré a 

la sortida de la setmana vinent. 

La Teresina preguntà a la Maria si aniria l’endemà a passejar per Collserola. Ella li 

respongué que no ho creia perquè el dia anterior s’havia fet mal al genoll. La Teresina 

li proposà que potser seria millor que hi anessin al cap d’uns dies perquè d’aquesta 

manera el genoll ja no li faria mal. La Maria protestà i digué que de cap manera, que 

no calia que ho canviessin per ella. Demanà que hi anessin elles i afirmà que ella 

aniria a la sortida de la setmana següent. 

 

http://wuster.uab.es/formacio/guia/comunica/activc/a0112.html 

ACTIVITAT 2 

Havia tocat el timbre. En Marc, però, continuava enfonsat a la butaca. Tot 

d'una, la seva germana es va aixecar i va dir que estaven trucant a la porta. El 

noi, indiferent, va respondre que ja ho havia sentit. Ella li va ordenar que anés 

a obrir llavors mateix, que ella no pensava pas anar-hi... En Marc no es va 

immutar: continuava amb els ulls enganxats al televisor. La germana, 

irònicament, va demanar-li si era sord o el feia. Havia tornat a seure; amb el 

diari als dits, va insistir que ja feia una hora que era assegut allà, en aquella 

butaca, mirant la televisió; va afegir que, després, encara tindria la barra de dir 

a tothom que ella només volia manar, com havia fet el dia abans. 
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Havia tocat el timbre. En Marc, però, continuava enfonsat a la butaca. Tot 

d'una, la seva germana es va aixecar i va dir: 

— Estan trucant a la porta. 

— Ja ho he sentit — va respondre el noi, indiferent. 

— 

Proposta de solució  

Es planteja a continuació una solució possible.  

Havia tocat el timbre. En Marc, però, continuava enfonsat a la butaca. Tot 
d'una, la seva germana es va aixecar i va dir:  
— Estan trucant a la porta.  
— Ja ho he sentit - va respondre el noi, indiferent.  
— Vés a obrir ara mateix!  Jo no penso pas anar-hi...  

En Marc no es va immutar: continuava amb els ulls enganxats al televisor. La 
germana, irònicament, va demanar-li:  
— Que ets sord o el / te’l fas? - Havia tornat a seure; amb el diari als dits, va 
insistir:  
— Ja fa una hora que ets aquí assegut, en aquesta butaca, mirant la televisió; 
després, encara tindràs la barra de dir a tothom que jo només vull manar, com 
vas fer ahir. 

Opció 2 

Es planteja a continuació una solució possible.  

Havia tocat el timbre. En Marc, però, continuava enfonsat a la butaca. Tot 
d'una, la seva germana es va aixecar i va dir:  
— Estan trucant a la porta.  
— Ja ho he sentit - va respondre el noi, indiferent.  
— Vés a obrir ara mateix! -li va ordenar la seva germana- jo no penso pas 
anar-hi...  

En Marc no es va immutar: continuava amb els ulls enganxats al televisor. La 

germana, irònicament, va demanar-li:  

— Que ets sord o el fas? - Havia tornat a seure; amb el diari als dits, va 

insistir:  

— Ja fa una hora que ets aquí assegut, en aquesta butaca, mirant la televisió; 

després, encara tindràs la barra de dir a tothom que jo només vull manar, com 

vas fer ahir 



ACTIVITAT 3 

-T’agradaria ser reina? –li preguntà un dia el senyor. 

Ella no necessità meditar la resposta. 

-De Mallorca, crec que m’hauria agradat. D’un país petit. D’una nació gran, ni somiar-

ho. 

El senyor li preguntà si li agradaria ser reina. Ella no necessità meditar la resposta i li 

digué que creia que de Mallorca li hauria agradat, d’un país petit, però que d’una 

nació gran ni somiar-ho. 

 

 

ACTIVITAT 4 

-És a dir, que ets rica? Ja m’ho havien escrit, que en Campo Formio s’arruïnava. 

Ella el mirà, afalagada que li atribuïssin el poder del mal. 

-No em facis enfadar, Tonet. Jo no arruín ningú. I si l’arruinàs, sempre tendria un plat 

de sopa a sa meva taula. S’hotel, saps?, encara no l’he pagat, però ho vaig dir a 

l’Emperador 

 

Don Toni li preguntà si era rica i li digué que li ho havien escrit, que en Campo Formio 

s’arruïnava. 

Ella el mirà, afalagada que li atribuïssin el poder del mal. 

Demanà al Tonet que no la fes enfadar. Afirmà que no arruïnava ningú. I que si 

l’arruïnés, sempre tindria un plat de sopa en la seva taula. Observà que no havia 

pagat l’hotel, però que ho havia dit a l’Emperador. 

ACTIVITAT 5 

S’havia assegut devora la llar i mentre mirava llibres seguia donant ordres. 



-Ses graneres –en Biel entrava amb sis graneres noves-, no les posis devora es 

reclinatori, i s’aigua d’olor tampoc no m’agrada devora l’aigua beneïda: ses coses de 

tocador posa-les damunt una cadira. 

El senyor me donava copets pel coll. 

-Mana res pus? Preguntà en Biel. 

La senyora li comanà que l’endemà anàs a Inca a cercar un sacerdot i a comprar sabó 

de violeta. 

-SI no trobes capellà, puges amb un hermano. Sempre servirà per passar el rosari. 

-I si no trob sabó de violeta? 

En dus un qualsevol que sigui fi. 

-Bona nit tenga. 

-Adéu, Biel. I alerta a sa volta de sa costa, que sa mula no hi veu. 

Bearn o la sala de les nines, Llorenç Villalonga 

S’havia assegut..... 

Ordenà a en Biel, que entrava amb sis graneres noves, que no les posés devora es 

reclinatori i que s’aigua d’olor, tampoc, perquè no li agradava devora l’aigua beneïda. 

I li manà que posés les coses del tocador damunt d’una cadira. 

El senyor li donava copets al coll. 

En Biel preguntà si manava res pus. 

La senyora li comanà... 

Afegí que, si no trobava capellà, pugés amb un hermano, perquè sempre serviria per 

passar el rosari. En Biel volgué saber què havia de fer si no trobava sabó violeta. Ella li 

contestà que en dugués qualsevol que fos fi. 

En Biel li desitjà que tingués bona nit. I la senyora li digué adéu i l’advertí que anés 

alerta a sa volta de sa costa, perquè la mula no hi veia. 

 



 

 


