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JESÚS MONCADA: Camí de Sirga 

 

Treballem el llibre de Moncada... 

1. PARAULES: SIGNIFICATS 

Relaciona les paraules amb el seu significat: 

1. vigoria                                                   

2. pàtina 

3. apòcrifs 

4. aixovar 

5. sepeli 

6. besllum 

7. sirgar 

8. batussa 

9. sadollar 

10. sonsònia 

11. escatir 

12. bromall 

13. esgüells 

14. vogada 

15. anorrear 

16. roïna 

17. estantís 

18. panteixar 

19. òbit 

20. atzucac 

 

a) De baixa qualitat, menyspreable 

b) Cerimònia d’enterrar un cadàver 

c) Acte de batre’s dos o més a cops, a pedrades, a trets, etc. 

d) defunció 

e) Tallar, treure o evitar la part no aprofitable (d’una cosa) 

f) No reconegut com a canònic 

g) Carreró o camí sense sortida 

h) Que no és una cosa fresca, que comença a passar-se, a corrompre’s 

i) Respirar forçadament, amb panteix, amb fatiga 

j) Pel·lícula verdosa que es forma sobre els objectes antics de bronze per una llarga exposició a l’aire 

k) Fragment d’un núvol o boira que es desfà o s’esvaeix 

l) Satisfer plenament la gana (d’algú) 

m) Anihilar, reduir a no res, destruir del tot 

n) Conjunt de roba personal i de la casa que els nuvis aporten al matrimoni 

o) Camí recorregut vogant, remant 

p) Claror que deixa passar un cos translúcid 

q) Xiscles del porc, del conill, de la rata 

r) So insistent i monòton 

s) Força molt activa del cos, de l’esperit 

t) Fer avançar (una embarcació) estirant des de terra amb la sirga 
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2. VARIETAT GEOGRÀFICA: NORD-OCCIDENTAL (franja de Ponent) 

 
 

El català és la llengua pròpia i tradicional en aquest territori anomenat Franja de Ponent, que 

antigament formava part del Principat de Catalunya tot i que actualment és la franja oriental 

d'Aragó. Actualment és parlat per un sector significatiu de la població, el 73,6% segons una 

enquesta realitzada per la Generalitat de Catalunya. També dóna una xifra aproximada de 30.000 

parlants habituals de català, tot i que no és una llengua oficial i que té una presència gairebé 

nul·la en les institucions públiques, molt limitada en l'ensenyament, on només és possible 

estudiar-la com a llengua optativa, en l'administració i en actes públics en general. 

 

Alguns trets dialectals que apareixen al llibre: 

esllissar-se riu amunt, deixar-se ensibornar per la muller, panís, va agitar-se a la butaca, 

amollar la presa, va torcar amb el drap, va fer prou forrolla, eixir, ablanir, els hòmens, s’havia 

de semellar d’allò més..., una cosa pareguda, gitada al llit, remolí d’enagos, esdentegada, soltar 

la sirga, abans de nàixer, vol imprevist de muricecs, bella i ferrenya, s’havien afuat, més negra 

que l’estalzí, borrassa de collir olives, si li abellia treballar de franc, li agradava astorar les 

noies, només ho pareixia, sempre m’ixen mascles, cada embaràs volia dir un altre capçot al món, 

xiqueta, agarrades a les parets, les mates de romer, els cans m’acompanyaven, espill del bany, 

sargantilles i dragons         

 

 

3. DIÈRESIS EN EL LLIBRE 

Quines de les següents paraules que apareixen en el llibre porten dièresi: 

mortoins,  desproveida, atuir, atuidor, becaina, llaut, llauters, boina, esmorteiment, esgrogueits, 

esfereidora, intuir, intuició, atapeit, fortuita, heroiques, rabiuda, amoinar, almoina, s’enduia, 

geniut, lluiment, fruició, coissor, substituint,      

 

  

4. FRASES FETES 

Jesús Moncada fa servir infinitat de frases fetes en els seus relats. Però, què signifiquen aquestes: 

reblar el clau, a tot estrop, anar ben lluny d’osques, tocava campanes, no entenien ni un borrall, 

treure’n l’entrellat, què sap el gat de fer culleres?, eren figues d’un altre paner, a bursades, no 

va quedar-li altre déu que vendre’s..., baixar de la figuera, per quins set sous, fil per randa, 

treure drapets al sol, fer l’orni, ja sabia el pa que s’hi donava, oficinista de pa sucat amb oli,     

 

5. LECTURES EN VEU ALTA: pàg. 12, pàg. 13, pàg. 25, pàg. 46, pàg. 99, pàg. 135, pàg. 251, 

pàg. 293 

 

http://ca.wikipedia.org/wiki/Franja_de_Ponent
http://ca.wikipedia.org/wiki/Principat_de_Catalunya
http://ca.wikipedia.org/wiki/Arag%C3%B3
http://ca.wikipedia.org/wiki/Generalitat_de_Catalunya

