
9 LA SALUT

On et fa mal?

Com et trobes?

Tinc febre.

2 –Senyor González, 
ja pot passar.

5 –Com estàs?
–Pitjor. Em marejo.

6 –Què t’ha passat?
–M’he fet un tall al dit.

4 –Què tens, maco?
–Tinc febre.

3 –On et fa mal?
–A la panxa.

Tinc febre / el grip / tos / mal de coll / mal de cap / mal de queixal.

Em fa mal el peu / el genoll / la panxa / el braç / l’orella.

1 –Com et trobes?
–Millor. Ja no em fa mal res.

Què t’ha passat?

Em marejo.
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Senyor González, ja pot passar.
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LA SALUT 9

Rumia-hi Què li passa? Què li aconselles? 
No hi veu gaire hauria d’anar al dentista.

Té mal de queixal no hauria de treballar tant.
Es cansa de seguida hauria de portar ulleres.  

Pateix estrès hauria d’anar al metge.
No es troba gaire bé hauria de fer més exercici.

–Em puc visitar amb la doctora Nin?
–Avui no és possible. Vol que li doni hora 

per demà?
–No. És urgent. 

–No es preocupi, la pot visitar el metge de guàrdia.
Esperi’s a la sala, que la cridaran de seguida.

Déu n’hi do!

M’he fet un tall al dit.

Què t’ha passat?

Deixa-me’l veure.
Amb què t’ho has fet, això?

Amb un vidre. Se m’ha trencat un got a la mà.

–Hola. Necessito uns antibiòtics.
–Porta la recepta?
–Sí, tingui.
–Alguna cosa més? 
–No. Res més.
–Em deixa la targeta sanitària? 
–Oh! No sé si la tinc aquí. Ara ho miro.
–Sense la targeta no el puc servir. Recordi-se’n.
–Miri, sí que la porto.
–A veure? Moltes gràcies.
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9 LA SALUT

–Bon dia, què li passa?
–Em fa molt de mal l’esquena.
–Tregui’s la samarreta i estiri’s aquí. 
Ara aixequi’s, posi’s recta i camini a poc
a poc. Molt bé, ja es pot vestir.

–És greu, doctor?
–No ho sembla. Passa molta estona
asseguda?

–Sí. Tot el dia. Sóc publicista, i em passo el
dia davant l’ordinador.

–Hauria de seure amb l’esquena recta,
els colzes a l’alçada de la taula i amb els peus sobre un suport. Ja ho fa?

–Només quan me’n recordo.
–Mal fet. També li convindria fer exercici, per exemple natació; pensi que 

els anys passen per tothom. Ah! i li aconsello que vagi al massatgista de tant
en tant.

–Què, noia? Com està el teu fill del 
refredat? Està millor?

–No gaire. Ara li fa mal l’orella. 
–Jo conec un metge naturista que ho fa molt bé.
–Ah sí? I on és?
–Aquí mateix. Treballa en aquell centre mèdic 

nou de la plaça.

Ara tu

més / menys

46 D

E

Si no hi veig bé, potser hauria d’anar a l’oculista.
Si tinc insomni…

Vocabulari dialeg 9  20/5/03  13:44  Página 46



LA SALUT 9

Rumia-hi Test de salut massa molt/a força poc/a gens
Dormo X

Treballo
Menjo fruita

Descanso X
Prenc cafè

Surto a les nits
Faig exercici

Sóc optimista
Bec aigua

Canto a la dutxa
Em distrec
Miro la tele
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