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Pàgina 200, Posa-ho per escrit 

Unitat 7 • Expressions per comunicar-se

EXPRESSAR SENTIMENTS POSITIUS

INTERÈS GRATIFICACIÓ

M’interessa saber més coses d’ell.
M’interesso molt per tot el que fa.
Trobo interessant això que diu.
Sento un gran interès per la seva vida.

M’agrada molt que es diverteixi.
M’agrada (de) veure-la contenta.
És agradable enraonar amb ella.
És bo que s’ho passi bé.

PREFERÈNCIA ADMIRACIÓ

M’estimo més tornar a casa.
M’agrada més aquest joc.
Prefereixo jugar a escacs.
Preferiria que tornéssim a casa.

Que simpàtica que és!
Quin dia més agradable!
M’admira que sigui tan valenta.
Sento una gran admiració per ella. 

ESTIMACIÓ SATISFACCIÓ

L’estimo (molt).
Estic (molt) enamorat d’ell / ella.
N’estic mot d’ell / ella.
Estic boig / boja per ell / ella.
La Glòria em cau (molt) bé.
El seu pare em valora molt.
Em mira de bon ull.

M’alegro (molt) d’haver-te conegut.
Estic molt satisfet de la seva actitud. 
M’ha satisfet molt que actuï així.
Això m’ha causat una gran satisfacció.
Sento una gran satisfacció d’haver-la pogut cuidar.

CONFIANÇA ESPERANÇA

Em refio (molt) de la seva bondat.
Sempre he confiat que no em deixi.
Confio del tot en el seu pare.
Tinc molta confiança que m’ajudarà.

Tant de bo que s’hi acostumi.
A veure si és veritat que vindrà.  
A veure si això va de debò.
Espero que se’n recordi.

FRUÏCIO APROVACIÓ

Que bo que és!
Hum, si n’és de bo aquest pastís!
Que bé que s’hi està, aquí!
És molt agradable, aquest lloc.
Quina sensació més agradable!
Ens ho estem passant molt bé.
M’ho passo d’allò més bé.
Guaita!, s’ho passa pipa.

Entesos. Fet.
Molt bé. D’acord.
Molt bé! Així m’agrada!
Oh i tant (que sí)!

ALEGRIA

Que content que estic!
Estic contentíssim!
Estava boig / boja d’alegria.
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EXPRESSAR SENTIMENTS NEUTRES

INDIFERÈNCIA SORPRESA O PERPLEXITAT

És igual. M’és igual.
Tant és. Tant m’és.
Tant me fa.
Tant se me’n dona.
Tant se val.
(Ja) pots comptar.
A mi rai. Això rai.
I a mi què m’expliques?
No m’estranyaria gens.

I ara!
Què dius ara?
De debò? De veritat?
No pot ser! No és possible.
Però com pot ser això?
No m’ho crec.
Però què fas?
M’estranyaria molt que ho faci.
No m’ho hauria imaginat mai!

RESIGNACIÓ CURIOSITAT IMPACIÈNCIA

Què hi vols fer?
Què hi farem!
Sí, ves.
No hi ha res a fer.
Ves, mala sort.
Paciència.

Qui t’ho ha dit?
Digues, digues.
Com ho saps?
Au, va, explica-m’ho!
Deixa-m’ho veure / sentir / 
tocar…

Au, va, afanya’t!
Au, vinga, que és tard / que es fa tard!
Au, va, de pressa!
Apa, espavila’t!
Encara no estàs a punt?

EXPRESSAR SENTIMENTS NEGATIUS

DESINTERÈS DESGRAT
No m’interessa gens (ni mica) aquest joc.
No m’interessa tenir tractes amb ella. 
El que diu no és gaire / gens interessant.
No tinc cap interès per tot el que diu.

No m’agraden gens (ni mica) aquests plors.
La seva actitud no m’ha agradat gaire / gens.
És lamentable que hi hagi gent així.
No està bé que se’n burlin.

INSATISFACCIÓ DESAPROVACIÓ

No estic gaire / gens content amb la seva actitud.
No estic gaire / gens satisfet del seu comportament.
El seu comportament no em satisfà gaire / gens.
Aquesta família no m’acaba d’agradar.

Ja n’hi ha prou!
Això no em sembla (gaire / gens) bé.
Que pesat que és això!
No m’hi trobo gaire / gens bé, amb ella.
Ella no s’ho passa (gaire / gens) bé.

IRRITACIÓ, ENUIG HOSTILITAT

Ja n’estic tip, d’aquesta història!
Estem cansats de dir-te que ens molestes.
Estem molt enfadats amb tu.
Aquesta gent m’irrita molt.
Em molesta (molt) que faci això.

Odio les seves brometes!
No puc suportar aquesta situació.
Em fa molta ràbia la seva manera d’actuar. 
Quina ràbia que em fa!
Aquesta senyora em cau (molt) malament.

DESCONFIANÇA DESIL·LUSIÓ, DESENGANY

No me’n fio gaire / gens, d’ell.
No em refio pas que m’ajudi.
Desconfio de persones com ell.
Vols dir que no ens enganya?
N’estàs segur, que diu la veritat?

No em pensava que fossin tan cruels.
No m’ho hauria imaginat mai.
No m’esperava una cosa així.
No hauria dit mai que fos capaç de fer una cosa així.

TEMOR, POR, ANSIETAT TRISTESA, PENA, PESAR

Li fa por trobar-los al carrer.
No em fan gens de gràcia les seves amenaces.
Ens fa patir veure-la així tot el dia.
Em preocupa que no vulgui sortir de casa.

Estic molt trist.
Se sent (molt) desanimada.
Se sent (molt) decebuda.
Em fa (molta) pena veure’l així.
Em sap molt (de) greu que se n’hagi anat.


