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01 02Bon dia, soc la Joana,  
i vosaltres, qui sou? El coneixeu?

Bàsic 1

Activitat 01 01

DORA: Bon dia, com us dieu?

VÍCTOR: Hola, jo em dic Víctor i ella es diu Sira. 

SIRA: I tu, qui ets?

DORA: Jo soc la Dora i ells són el Pol i la Lia.

LIA: I ell és el Salvador.

Activitat 05 04

Soc el Víctor i visc a Vallbona, al carrer Major, 23, 3r 1a.

Soc la Lia i visc a Vilavella, al carrer del Riu, 26, 5è 2a.

Soc la Sira i també visc a Vilavella, al carrer del Pont, 
68, 4t 8a.

Soc el Salvador i visc al carrer de Dalt, 165, 2n 3a de 
Vilaniu.

Activitat 13 05

1. Puja aquest carrer. Agafa la segona a la dreta i se-
gueix recte. És a la dreta. 

2. Agafa la primera a l’esquerra. Segueix recte i al final 
del carrer, gira a la dreta. És a l’esquerra.

3. Segueix recte. Al cap de tres carrers, gira a l’esque-
rra. Agafa el segon a l’esquerra i ja hi ets.

Activitat 08 06

03 Què fas als matins?

SIRA: Cada dia m’entreno per córrer la propera mara-
tó. Normalment camino una estona per escalfar i des-
prés corro durant una hora més.

SALVADOR: M’agrada molt anar a buscar els meus nets 
a l’escola i dinar amb ells a casa meva. Ho faig cada 
dimarts i cada dijous. A ells també els agrada molt.

LIA: La facultat de Belles Arts obre només als matins. 
Jo hi vaig tots els matins que puc perquè també treba-
llo en una cafeteria a les tardes. 

VÍCTOR: Molts vespres, quan surto de treballar, quedo 
per sopar amb els meu amics. A vegades els convido 
jo i a vegades em conviden ells.

Activitat 15 07

Diàleg A

NOIA: Ei, hola!

NOI: Hola! Uf, quin fred que fa avui!

NOIA: Sí, noi. Només estem a cinc graus.

NOI: Ja ens podem abrigar bé, ja. 

Activitat 07 03

Soc el Miguel. Jo tinc el 728 340 389.

Soc la Lia. Jo tinc el 261 873 493.

Soc el Salvador. Jo tinc el 290 859 035.

Soc la Dora. Jo tinc el 838 278 392.

Soc la Joana. Jo tinc el 739 238 363.

Soc la Sira. Jo tinc el 287 493 181.

Soc el Pol. Jo tinc el 849 329 107.

Soc el Víctor. Jo tinc el 843 737 428.

Activitat 06 02

1. A: Hola, com et dius?

 B: Em dic James. Soc d’Austràlia. I tu?

 A: Jo soc el Hiro i soc japonès.

2. A: Com et dius?

 B: Em dic Rashida.

 A: Com s’escriu?

 B: Erra, a, essa, hac, i, de, a.

3. A: Bona tarda, soc la Cleides.

 B: Bona tarda, jo soc l’Adriana. D’on ets?

 A: Soc del Brasil.

 B: Jo també!

4. MARIA: Hola, soc la Maria, la professora de ioga. 

 SIRA: Hola, Maria, com estàs?

 MARIA: Molt bé. Com us dieu?

 MIGUEL: Nosaltres som el Miguel i la Sira.
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Activitat 09 09

Diàleg B

HOME: Lina, has vist els ametllers?

DONA: Sí, estan tots florits. 

HOME: M’encanta l’abril!

DONA: A mi també! És l’estació més bonica!

Diàleg C

DORA: Hola, Miguel!

MIGUEL: Ei, Dora! Què fas aquest cap de setmana?

DORA: Vaig a buscar bolets al bosc. A l’octubre, sempre 
hi vaig. A veure si tinc sort i en trobo molts!

Diàleg D

NOI: Mare meva, quina calor! I només som al juliol!

NOIA: Sí, noi, és horrible! Per cert, aquesta tarda anem a 
la platja. Vols venir amb nosaltres?

POL: Com que els agrada la fruita tallaré taronges, po-
mes, plàtans i pinya i faré una fondue de xocolata.

MARE: Caram! Acabareu ben tips!

POL: Sí, i després, mentre mirem la sèrie, posaré una 
safata amb fruites seques: ametlles, avellanes, nous i 
dàtils. Em sembla que no es podran queixar.

MARE: I no vols que vingui a ajudar-te?

POL: No cal! Em sembla que me’n sortiré. Gràcies,  mare.

MARE: De res! Adeu, fill.

A la parada del peix

PEIXATERA: Hola, jove, què et poso?

POL: Vull lluç. Què en té?

PEIXATERA: I tant, quant en vols?

POL: En vull dos quilos.

PEIXATERA: Com el tallo?

POL: A rodanxes, és per fer suquet.

PEIXATERA: Què més?

POL: Posi’m musclos.

PEIXATERA: No me’n queda cap.

POL: Doncs cloïsses, 500 grams.

PEIXATERA: Alguna cosa més?

POL: Quin peix és aquest?

PEIXATERA: Rap, és molt bo.

POL: És gaire car?

PEIXATERA: Una mica.

POL: No, no en vull. Té gambes?

PEIXATERA: Sí, quantes en vols?

POL: Un quart de quilo. I ja estic.

PEIXATERA: Apa, doncs aquí ho tens.

POL: Quant és?

PEIXATERA: Són 65 euros.

A la parada de la carn

POL: Qui és l’últim?

SENYOR: Jo.

POL: Gràcies.

(...)

CARNISSER: I ara, qui és?

POL: Jo. Que té carn picada?

CARNISSER: No me’n queda gens. En faré de nova. 
Quanta en vols?

Activitat 01 08

04 Els té més madurs?

El Pol truca a la seva mare perquè l’ajudi a preparar el 
sopar. Marca amb una creu els productes que necessi-
tarà per fer el sopar.

POL: Hola, mare, em pots ajudar? 

MARE: Hola, Pol! I tant! Què et passa?

POL: Vull fer un sopar per a uns amics i no sé què fer. 
Només sé que ha de ser apte per a vegetarians.

MARE: Molt bé. Com que és un sopar, ha de ser una cosa 
lleugera. De primer pots fer una amanida completa.

POL: Sí, ja ho havia pensat. A banda d’enciam i tomà-
quets, què més hi puc posar?

MARE: Hi pots posar pastanagues, raves, pebrot, ceba, 
olives i blat de moro. A més, la pots amanir amb una 
vinagreta de llimona, mel i mostassa. És molt bona!

POL: Bona idea! Em sembla que tinc de tot per fer la vi-
nagreta. Per si de cas compraré oli, que em sembla que 
me’n queda poc. I què més puc fer? Què hi poses, a la 
truita de carxofes tan bona que fas?

MARE: Doncs carxofes, una mica de ceba, sal i ous. 

POL: Doncs també hauré de comprar carxofes. Ja tinc ous.

MARE: Si els agrada l’alvocat pots fer una mica de guaca-
mole que et surt molt bé i sempre quedes bé quan el fas.

POL: D’acord. Doncs alvocats, ceba i tomàquet. Corian-
dre i sal ja en tinc. Ah, i llimona un altre cop!

MARE: I què els faràs de postres?
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Activitat 14 14

POL: És per fer mandonguilles. Un quilo.

CARNISSER: Què més vols?

POL: Té vedella per fer carpaccio?

CARNISSER: Sí, quanta en posem?

POL: No ho sé, a veure... Quant pesa ara?

CARNISSER: 350 grams. 

POL: És massa. En vull 200 grams. I allò què és?

CARNISSER: És carn adobada per fer broquetes. En vols?

POL: No, gràcies, ja no vull res més.

CARNISSER: Molt bé, doncs són 45 euros.

Activitat 12 10

Benvolguts clients, aquestes són les ofertes d’avui al 
nostre supermercat. A la peixateria, poden trobar el 
quilo de musclos a un euro amb noranta cèntims, i el 
bacallà salat a cinc euros amb vint-i-cinc. A la secció 
de fruiteria, tenen la bossa de tres quilos de taronges a 
tres euros amb vint-i-cinc cèntims, i la pinya tropical a 
un euro amb quaranta-nou. A la carnisseria, trobaran el 
pollastre sencer i net a dos euros amb seixanta. També 
es poden emportar una llauna de tomàquet fregit per 
seixanta-vuit cèntims. I per a un bon esmorzar, tenen 
el paquet de vuit càpsules de cafè a dos amb vuitan-
ta-nou, i els croissants de xocolata a setanta cèntims la 
unitat. Bon dia i bona compra.

Activitats 03 i 04 11

05 Quin dia més divertit!

CAMBRER: Hola, bona tarda, què voleu?

VÍCTOR: Bona tarda. Jo vull un cafè amb llet.

CAMBRER: D’acord, un cafè amb llet... Amb la llet calen-
ta o natural?

VÍCTOR: Amb la llet ben calenta.

CLARA: Doncs, per a mi, un entrepà petit de formatge i 
un refresc de llimona.

CAMBRER: El pa, amb tomàquet o sense?

CLARA: Amb tomàquet i oli. Ah, i el refresc, sense gel.

CAMBRER: Sense gel, perfecte. Alguna cosa més?

VÍCTOR: Sí. Ens cobres? És que tenim una mica de pres-
sa.

CAMBRER: I tant! Ara porto el compte.

CLARA: Moltes gràcies!

Activitat 01 12

06 Quina feina fas?

LIA: El Pere Pintamones és un dibuixant molt bo. De 
què el coneixes?

MIGUEL: De la facultat d’arquitectura.

LIA: Ell també és arquitecte? 

MIGUEL: No, no ho és. No va acabar la carrera.

LIA: És molt alt, més alt del que sembla per la tele.

MIGUEL: Sí, la televisió enganya.

LIA: També està més prim del que es veu per la tele.

MIGUEL: Sí, la tele engreixa uns quilos, però igualment 
està força gras.

LIA: Sembla una persona molt seriosa.

MIGUEL: És una mica tímid, però és molt divertit, sem-
pre ens ho passem molt bé.

LIA: Us veieu sovint?

MIGUEL: Últimament està molt ocupat i no quedem 
gaire.

Activitat 04 13

POL: És baixet i força gras. Té els cabells foscos i 
acostuma a vestir amb pantalons curts.

LIA: És molt jove i d’origen asiàtic. Té els cabells fos-
cos i és baixeta. 

DORA: És jove, té uns trenta anys. És alta i rossa i por-
ta els cabells molt llargs.

MIGUEL: És un home d’uns quaranta anys. És alt i 
prim. És pèl-roig, té la pell molt blanca i porta ulleres.

SALVADOR: És un home gran, de més de setanta anys. 
Es bastant calb i els pocs cabells que té són blancs. 
És baixet i està una mica gras. 

VÍCTOR: És un noi jove. És força alt i té els cabells 
foscos.

JOANA: Té uns seixanta anys i està a punt de jubi-
lar-se. És alta, porta ulleres i te els cabells blancs. 

SIRA: És jove i va arribar a Catalunya des de l’Àfrica. 
Entrena molt perquè corre maratons. És alta i prima. 
Té els ulls foscos i els cabells arrissats. 

Personatge 1. Pujo i baixo cada dia, sempre faig el 
mateix camí, porto notícies bones i dolentes i cap no 
és per a mi. 
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Personatge 2. Faig de savi, de talòs, faig de vidu i de 
promès, faig de ric i de pagès. Ploro i canto com si res. 
Faig de tot i no soc res. 

Personatge 3. No té res, però li agrada tenir tot el que no és 
seu, és enginyós, llest, molt hàbil, i s’amaga si algú el veu. 

Personatge 4. Hi ha un ofici, encara que no us ho creieu, 
en què els treballadors només treballen quan volen. 

Personatge 5. Amb una bola vermella, la cara ben pin-
tada i la roba apedaçada fa la gran patacada per arren-
car una rialla. 

Personatge 6. Recullo sense sembrar, no paro de moure’m 
i ballar, i al camp allà on treballo ningú hi pot caminar.

Activitat 02 15

07 Jo baixo a la propera 
parada

Diàleg 1
A: Aquesta nit sembla que glaça!

B: Jo em poso a dormir amb uns mitjons ben gruixuts.

Diàleg 2
A: Quines ganes de dutxar-me amb aigua freda!

B: I de menjar gelats!

Diàleg 3
A: On vas, tan despentinada?

B: És que vinc caminant pel carrer i...

Diàleg 4
A: Avui no brilla el sol.

B: I el cel està gris...

Diàleg 5
A: Tanta claror m’enlluerna! Necessito les ulleres.

B: I jo, la crema protectora!

Diàleg 6
A: Hi ha molt poca visibilitat.

B: Sí, per això condueixo a poc a poc.

Diàleg 7
A: Agafa el paraigua!

B: I l’impermeable!

Diàleg 8
A: Que bonic!

B: Tot és blanc!

A més, al metro, estan autoritzats a accedir-hi els gos-
sos identificats electrònicament amb un xip i inscrits 
al registre municipal.

Horaris:

 › Els gossos no poden accedir al metro entre les 7.00 
i les 9.30 h, ni entre les 17.00 i les 19.00 h dels 
dies feiners entre l’11 de setembre i el 24 de juny.

 › Els caps de setmana i festius i tots els dies del pe-
ríode estival (entre el 24 de juny i l’11 de setem-
bre), hi poden accedir sense limitació horària.

 › En moments de gran aglomeració de persones, 
l’empresa pot limitar l’admissió dels gossos.

Altres informacions:

 › S’admet només un gos per persona.

 › Els menors de 18 anys no poden portar gossos 
considerats potencialment perillosos.

 › Els gossos poden utilitzar els ascensors i les es-
cales de pedra. Per la seva seguretat, no poden 
utilitzar les escales mecàniques.

 › Els gossos no poden ocupar seient al metro de Bar-
celona.

Activitats 13 i 14 16

Tant al metro com a l’autobús, estan autoritzats a viat-
jar sense limitacions els gossos d’assistència, els gossos 
que acompanyen els treballadors de seguretat i els ani-
mals domèstics que van en una cistella de transport.

Activitat 05 17

08 Com és casa teva?

VÍCTOR: Jo a casa hi tinc un despatx. Treballo sovint 
a casa. Tinc un bany a la segona planta i un a la pri-
mera. A la planta baixa hi ha la cuina, el menjador i 
una sala d’estar. A part dels banys, a la primera plan-
ta hi ha una habitació de convidats i el despatx, i a 
la segona planta hi ha la resta d’habitacions: el meu 
dormitori i una altra habitació de convidats. 

POL: Víctor, m’agrada molt casa teva. Casa meva és 
més petita que casa teva. Només té dues plantes. En 
una hi ha el meu dormitori i en l’altra l’habitació dels 
meus pares, que és molt gran. No tinc despatx. La 
cuina és a la planta baixa. El meu bany és tan gran 
com el teu, però el menjador és més petit.

Activitat 14 18

Al Víctor li agraden els mobles moderns, però la Lia 
és molt diferent i prefereix els antics. Vol un llit que 
segons el Víctor sembla del segle xvii. El Víctor prefereix 
els llits japonesos, aquells que són tan baixets. La Lia 
tria una taula de fusta rodona que al Víctor no li fa el 
pes, perquè ell troba més maca una taula de vidre. No 
es posen d’acord ni amb el color de la torradora: al 
Víctor li agrada groga i a la Lia blanca.
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Activitat 05

Activitat 07

Activitats 01 i 02

19

20

21

09 10Què hem de fer? Ja sabem un munt 
de coses!

Subtítols incorporats al vídeo. Font: Cuines, TV3.

DORA: Què podem fer per berenar?

JOANA: Hem de comprar de tot, perquè aquí, al centre 
cívic, no hi tenim res.

DORA: Sí, fem una llista del que necessitem.

JOANA: Comprem tovalles i tovallons de paper.

DORA: I uns quants plats per servir l’aperitiu. I molts 
gots per les begudes.

JOANA: Podem fer entrepans i alguna coca de recap-
te. Ens cal força pa, uns quants tomàquets i bastant 
d’embotit, formatge...

DORA: Les coques les comprem fetes o les fem nosal-
tres? Com que tenim la recepta...

JOANA: Per anar bé, les heu de fer tots el alumnes del 
curs de cuina. Ningú no s’espera que cuineu vosaltres.

DORA: Ostres, sí, serà una sorpresa per a tothom. Què 
ens cal?

JOANA: Farina, llevat, ceba, porros, pebrot, arenga-
des... No ho sé, hem de mirar bé què falta.

DORA: Una mica de tot, perquè a la nevera no hi ha 
absolutament res...

DORA: 

Cada dia, quan sona el despertador, em llevo ràpida-
ment i poso la cafetera al foc; m’encanta prendre una 
bona tassa de cafè a la terrassa, em carrega d’energia! 

Després, vaig a comprar el pa o alguna altra cosa a 
les botigues del barri. Si no plou, quedo amb alguns 
veïns al parc que hi ha a prop de casa meva i tots 
junts fem ioga. La gent ens mira, estranyada, però no 
ens importa.

Alguns dies, a la tarda, vaig a buscar la meva nebo-
da a l’escola i passegem una estona. Ella em parla 
dels seus amics o em pregunta coses dels deures que 
té; m’agrada molt passar aquestes estones amb ella. 
Normalment li porto el berenar: un entrepà de for-
matge o tonyina i una poma o un plàtan.

Al vespre, aprofito per estudiar a distància; ara, estic 
fent un curs de disseny i un altre d’anglès. El curs 
d’anglès és bastant fàcil però el de disseny, no! Des-
prés de sopar acostumo a escoltar música abans 
d’anar a dormir, perquè m’ajuda a desconnectar dels 
problemes. Però ho faig amb auriculars, per no mo-
lestar ningú, eh?
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Activitat 08

Activitat 13

24

25

No miro mai la previsió del temps a la televisió, però 
el cel està molt tapat i l’aplicació del temps diu que 
demà farà mal dia. Si plou no haurem de regar les 
plantes del balcó, en canvi, si neva les haurem d’entrar 
a casa, perquè el fred les gelaria. El Salvador diu que 
abans plovia més i per això no hi havia tanta sequera. 
També diu que nevava més perquè feia més fred. A 
mi em sembla que exagera i que ara plou i neva igual 
que abans. 

VÍCTOR: 

El clima del meu país és molt diferent del d’aquí. A 
Catalunya només fa calor a l’estiu i a la primavera. En 
canvi, al meu país hi fa calor durant tot l’any. A més a 
més, aquí hi plou molt poc, gairebé només hi ha pluja 
a la tardor i, en canvi, al meu país hi plou molt més. 
De fet, hi ha mig any que plou gairebé a diari i durant 
l’altre mig no plou gens. És a dir, que no hi ha quatre 
estacions com dieu aquí, sinó que n’hi ha només dues, 
una de seca i una amb pluja.

MIGUEL: Me’ls ensenyes? (...) Déu n’hi do! Tenen molta 
personalitat. Doncs mira, justament avui tinc una reu-
nió amb el director de tres hotels que busca dibuixos 
originals de la ciutat per decorar-los. 

LIA: Oh, això seria fantàstic!

MIGUEL: Deixa-me’ls i te’n dic alguna cosa a la tarda.

LIA: Moltes gràcies, Miguel, li estic molt agraïda! Ai, 
t’estic!, t’estic!

MIGUEL: (Riu) I ara, dona, de res!

02 Fa bo per anar 
d’excursió?

Activitat 03

01 Encantada de 
coneixe’t

Bàsic 2

1. Té pigues i és pèl-roja.

2. És una mica grassa i baixa i du serrell.

3. És morè i du el cabell molt curt.

4. És alta i porta trenes.

5. És petita, porta ulleres i els cabells deixats anar.

6. Té el cabell negre i porta una cua de cavall.

7. És rossa i té el cabell arrissat.

8. És gras, és calb i porta bigoti.

22

Activitats 11 i 13

LIA: Bon dia.

RECEPCIONISTA (dona): Bon dia, en què et puc ajudar?

LIA: Sí, perdoni, voldria parlar amb el senyor Miguel, 
ara no sé com es diu de cognom.

RECEPCIONISTA: El Miguel Tapias?

LIA: Això, sí. Li pot dir que soc la Lia? Ell ja em coneix.

RECEPCIONISTA: Pregunto si et pot atendre ara. Sense 
visita prèvia no sé si podrà.

LIA: Ai, és que no ho sabia. Digui-li que serà un segon 
només, si us plau.

RECEPCIONISTA: A veure. (...) Senyor Tapias, hi ha una 
noia que es diu Lia, diu que vostè ja la coneix, que el 
vol veure un moment. La faig passar? (...) Molt bé, diu 
que passis, maca.

LIA: Gràcies. (...) Hola, Miguel, perdoni que em pre-
senti així...

MIGUEL: No, dona, no, passa, passa. I no em diguis de 
vostè, que em fa vell! Què necessites?

LIA: He fet uns dibuixos de la ciutat i m’agradaria saber 
si els puc exposar en algun lloc per vendre’ls. Com que 
sé que vostè... aix, perdó, que tu coneixes molta gent 
del món de la cultura...

23
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Activitat 12

26 28

27

INFERMERA: Centre d’atenció primària, bon dia. En 
què el puc ajudar?

MIGUEL: Bon dia. Vull demanar hora amb la pediatra; 
a la meva filla ja li toca la revisió anual.

INFERMERA: Ho sento, però la doctora Ferreres no hi 
és avui. És fora, en un congrés.

MIGUEL: D’acord. Em pot recordar quins dies té visites?

INFERMERA: A veure, un moment... De dilluns a dime-
cres, de nou a tres quarts de dues, i dilluns, dimecres i 
divendres a la tarda, de cinc a dos quarts de vuit. Quin 
dia li va bé?

MIGUEL: Doncs divendres a la tarda, si és possible.

INFERMERA: Sí, i tant. Em pot dir el nom de la seva filla?

MIGUEL: Es diu Laia Abreu.

INFERMERA: Perdoni, com s’escriu Abreu?

MIGUEL: S’escriu a, be alta, erra, e, u.

INFERMERA: Perfecte, ja està apuntada per a divendres, 
a un quart de sis. Recordi que han de portar els últims 
informes mèdics i la cartilla de vacunació dels nens.

MIGUEL: No pateixi, ho portarem tot. Moltes gràcies, 
adeu.

INFERMERA: Adeu-siau, fins divendres.

POL: Hola, noies. Com esteu?

DORA: Molt bé. 

SIRA: Aquí, descansant una estona.

POL: Recordeu quan vau arribar a Catalunya?

DORA: I tant! Jo vaig marxar de l’Argentina ja fa més de 
deu anys.

POL: Però no en fa tants que vius aquí, oi?

DORA: No. Primer vaig anar a Milà, a casa d’uns fami-
liars. M’hi vaig estar cinc anys.

POL: I després vas venir a Catalunya? 

DORA: Sí. Per tant, ja fa uns cinc anys que vaig arribar.

SIRA: Doncs jo vaig arribar fa només dos anys. Quan la 
direcció del club on corria em va dir que em volia fitxar 
un equip català, no m’ho podia creure. 

POL: I què vas fer? 

SIRA: Vaig anar corrents a casa, ho vaig dir als meus 
pares, vaig fer les maletes i deu dies després ja era a 
l’aeroport a punt d’anar-me’n.

POL: Caram! Sí que va ser ràpid!

SIRA: Sí, no vaig tenir gaire temps per pensar-m’ho. 
Era com fer una marató.

DORA: Jo vaig pensar-m’ho molt. A Milà estava bé amb 
els meus cosins, però volia conèixer Catalunya. Vaig 
estar més d’un any pensant què fer.

POL: I quan et vas decidir?

DORA: Vaig estar buscant feina des de Milà i finalment 
me’n van oferir una en un diari esportiu. No m’agrada 
el futbol, però era l’oportunitat que buscava. Així que, 
després de pensar-m’ho molt, vaig fer les maletes i vaig 
comprar el bitllet d’avió. 

POL: Uf! I què vau pensar quan vau aterrar? 

SIRA: Jo buscava una persona amb un cartellet amb el 
meu nom i no la trobava. Carregada amb la maleta em 
vaig quedar al mig de l’aeroport sense saber què fer i al 
final va venir un noi i em va dir si em deia Sira. Me’l vaig 
mirar, vaig respirar profundament i li vaig dir que sí. 

POL: I per què no hi era?

SIRA: Com que el meu vol anava amb retard, va anar 
a prendre’s un cafè i el meu avió resulta que va arribar 
més aviat del que es pensava.

DORA: Doncs quan jo vaig sortir de l’aeroport va caure 
un xàfec tan fort que vaig estar a punt de tornar a mar-
xar. Sort que de seguida va parar i vaig agafar el tren 
fins al centre de la ciutat. Havia llogat una habitació 
per passar els primers dies.

POL: Quines aventures! Doncs a mi, el primer cop que 
vaig agafar un avió per anar de viatge, em van perdre 
les maletes.

CLARA: Ei, Víctor! Avui has arribat tard a la feina! 

VÍCTOR: És que aquest matí no ha sonat el desperta-
dor...

CLARA: És clar, i has dormit una hora més, oi?

VÍCTOR: Sí! I quan he sortit de casa, resulta que el tren 
no funcionava i he trucat a un taxi per poder venir a 
l’oficina.

CLARA: Caram, quin matí! Per cert, a primera hora han 
trucat uns clients que volen parlar amb tu: aquest és el 
seu número de telèfon.

VÍCTOR: Gràcies, Clara, de seguida els truco. Per cert, 
la Marta i tu heu baixat ja a esmorzar al bar?

CLARA: Sense tu? No, home, no! Només ens hem 
preparat un cafè a primera hora. Però si vols, podem 
baixar ara...

VÍCTOR: Sí, si us plau, que em moro de gana!

03 04No em trobo bé Quan vau arribar?
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Activitats 08 29

POL: Hola, Dora!

DORA: Hola, Pol.

POL: On vas?

DORA: Vaig a casa a descarregar-me les fotos de l’últim 
viatge.

POL: On vas anar?

DORA: Vaig anar a París.

POL: Amb qui hi vas anar?

DORA: Hi vaig anar amb una amiga de la feina.

POL: Quin temps hi va fer?

DORA: Hi va fer bon temps: dels cinc dies, només en 
va ploure un.

POL: Quina sort! Jo hi vaig anar tres dies ja fa temps i 
ens va ploure cada dia!

DORA: Doncs vam tenir sort. 

POL: I tant! I què hi vau fer?

DORA: Vam caminar molt per veure tota la ciutat. Tam-
bé vam agafar el metro i vam anar a la Torre Eiffel. I 
vam fer moltes fotos.

POL: Doncs quan les tinguis endreçades, ja me les en-
senyaràs.

DORA: Quan vulguis.

Activitats 05 i 06 Activitat 02

Activitat 10

30 32

31

Notícia 1: Aquesta setmana han començat les inscrip-
cions als casals d’estiu de Girona i es preveu un aug-
ment important d’inscrits respecte a l’any anterior. Les 
subvencions de l’Ajuntament han ajudat moltes famí-
lies a poder enviar els seus nens i nenes de colònies.

Notícia 2: Fa dos dies, uns banyistes van veure sis o 
set taurons mentre es banyaven a la platja. Immedia-
tament, van alertar els socorristes, que van confirmar 
que es tractava d’una de les espècies de taurons in-
ofensius que són relativament habituals a les costes 
catalanes.

Notícia 3: L’equip de rugbi de Ribesaltes es va procla-
mar campió de la categoria Honor diumenge passat 
després d’haver guanyat el Millars a la final, a l’estadi 
Aimé Giral. Va ser una final molt disputada, ja que els 
dos equips van arribar al final del partit empatats a nou.

SIRA: 

1. El protagonista principal és el cavall i hi ha les mo-
dalitats de doma i de salt d’obstacles.

2. Són dos equips de cinc jugadors que han de ficar 
la pilota a una cistella a més de dos metres d’alçada, i 
sumen puntuacions d’un, dos i tres punts.

3. Amb un bastó especial i una pilota petita, s’ha 
d’anar introduint la bola a uns forats petits, normal-
ment divuit, per completar un recorregut.

4. Té orígens barrejats amb els del futbol, però en rea-
litat és un esport complex molt diferent pel que fa a 
reglamentació. La pilota es pot passar amb els peus o 
amb les mans però quan es fa amb la mà, la pilota ha 
d’anar enrere. És el jugador qui, amb la velocitat que 
porta, la fa avançar. S’hi juga amb quinze jugadors.

Frase 1: Els meus germans i jo vam organitzar una fes-
ta sorpresa per celebrar les noces d’argent dels pares.

Frase 2: Els professors de l’escola sempre canten al 
concert de final de curs.

Frase 3: Vinga! Si cantem tots junts, no passarem tanta 
vergonya!

Frase 4: Aquelles sabates són molt maques però molt 
cares: costen més de cent euros!

Frase 5: Quan juguen al pati, els nens criden molt i fan 
soroll.

Frase 6: Companys, ja hem treballat bastant... Descan-
sem una mica i anem a esmorzar?

Notícia 4: Aquest matí, a l’avinguda del Tibidabo s’ha 
produït una petita explosió en un cotxe aparcat al ca-
rrer. Alguns veïns han pensat que es tractava d’un 
atemptat, però tot ha quedat en un ensurt.

Notícia 5: L’any passat, la temperatura mitjana de l’ai-
gua del mar va ser un grau i mig superior a l’habitual. 
També va ser un any força sec: va ploure menys de 
l’habitual i això va afectar els cultius.

Notícia 6: La contractació d’hipoteques aquest mes ha 
baixat un 2 % respecte del mes anterior. A més, els 
habitatges han incrementat un 5 % el seu valor.

05 06Això és increïble! Per què no fas esport?
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5. És un esport d’equip jugat entre dos equips d’onze 
jugadors amb una pilota esfèrica. S’hi juga en un camp 
rectangular amb una porteria a cada costat. L’objectiu 
del joc és introduir la pilota a dins de la porteria con-
trària més cops que el rival, impulsant-la amb el peu 
o qualsevol altra part del cos excepte les mans i els 
braços. 

6. Els jugadors fan servir patins i, mitjançant un pal o 
estic, controlen la bola. L’objectiu és marcar més gols 
que l’equip rival

Activitat 09 36

NOI: Ei, Marta, on vas tan de pressa?

NOIA: Hola, Roger, vaig a buscar el tren, faig tard...

NOI: Vas a treballar?

NOIA: No, no, avui vaig a Torredembarra, a veure els 
meus avis.

NOI: Que bé, ves, ves, que no el perdis.

NOIA: Adeu!

DONA: Així què? Vens a la festa d’aniversari del Miquel?

HOME: No sé si hi podré venir. A aquella hora venen els 
meus cosins de França i vull estar amb ells.

DONA: Venen molt sovint a veure-us?

HOME: No gaire, per això. Nosaltres tampoc no hi 
anem gaire. 

DONA: Doncs si al final t’hi repenses, vine; serem a 
casa meva. 

MARE: Avui a la tarda anem al dentista.

FILL: L’Alba també ve?

MARE: No ella hi va un altre dia.

FILL: Vaig a la biblioteca primer i després ja vindré, 
mama.

MARE: Molt bé, vine directament a la consulta.

Activitat 08 33

Comença estirant-te de bocaterrosa. Col·loca les mans 
a terra per sota de les espatlles amb els dits apuntant 
cap endavant. A poc a poc estira els braços i estira 
el pit cap amunt corbant la columna cap enrere, de 
manera que l’esquena quedi el més perpendicular 
possible a terra. Mantén les espatlles abaixades. Man-
tingues les cames i els peus estirats tot pressionant 
l’os púbic contra el terra. Aguanta la posició durant 
diverses respiracions i, finalment, torna a flexionar els 
braços i estira’t. Relaxa el cos uns instants i repeteix.

Activitat 11 34

a) Unes peces bidimensionals de quatre blocs en dife-
rents disposicions cauen des de la part superior de la 
pantalla. El jugador pot decidir el lloc on caurà la peça 
i la seva rotació en 0°, 90°, 180° o 270°. Quan una 
línia horitzontal és completa, aquesta línia desapareix 
i totes les peces que hi ha a sobre baixen una posició 
i alliberen espai de joc, cosa que facilita la tasca de 
col·locar noves peces. La caiguda dels blocs s’accelera 
de manera constant.

b) El jugador controla una nau que ha de disparar als 
alienígenes, que avancen lentament en fileres cap a ell. 
El jugador té unes roques per protegir-se. La clau per 
vèncer està en l’habilitat i la rapidesa de moviments.

c) Un cercle groc amb boca s’introdueix en laberints 
per menjar punts i premis. Un nivell s’acaba quan el 
cercle s’ha menjat tots els punts. No obstant això, qua-
tre fantasmes recorren el laberint per intentar impe-
dir-li que se’ls mengi.

2. Nosaltres som més de quedar-nos a casa. Cadascú 
porta el que li agrada i passem llargues tardes amb 
tota classe de jocs. Guanyar o perdre no és important. 
Gaudim molt d’estar plegats.

3. No puc passar un mes sense haver-ne vist una o 
dues. La meva parella i jo tenim un abonament i així 
ens surt més econòmic. Obres modernes, clàssiques, 
ens és ben bé igual, si el guió i la interpretació són 
bons.

4. Fa tres anys que hi col·laboro. Hi vaig els dissabtes 
a la tarda. Saber que amb una estona del meu temps 
ajudo persones que ho necessiten em fa feliç. 

5. No puc explicar el que és formar part d’una colla 
com aquesta. Tanta gent diferent, grans, joves, nens i 
nenes... tots junts per aixecar-ne cada vegada de més 
alts i de més difícils. 

6. A mi dona’m silenci i un bon sofà. Fa anys que no 
tinc espai per comprar-ne més i ara tiro de biblioteca. 
El meu germà em va regalar un llibre electrònic, però 
no és ben bé el mateix.

Activitat 02 35

1. A mi m’encanta sortir a la natura, amb els amics i 
també amb la família. Descobrim nous camins, visitem 
poblets petits, ens banyem als gorgs dels rius a l’estiu i 
a la tardor a vegades trobem bolets i castanyes.

07 Fem un cinema?
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Activitat final 37

«És hora de tornar a casa», de Txarango.

Cada vers una bala.
A cada balç hem trobat les paraules
que s’han tornat camí,
que han omplert aquest passatge.

Passatgers i equipatge
vam salpar amb un desig de fugida
i a cada port la nit
ens ha anat canviant la vida.

Guardarem cada albada com un tresor;
cada ball, cada plaça, cada cançó,
l’alegria del viatge, els nous amics,
també els malsons…
És hora de tornar a casa.

Pels infinits camins del món
ens seguirem trobant,
potser amb un altre nom,
però amb la mateixa clau:
volar i ser lliures.
Sé que també ho saps:
mai és el primer cop.
Venim ballant plegats
des d’altres vides.

La veritat és senzilla:
a cada passa la sort es provoca.
El cor canta un camí,
qui el segueix mai s’equivoca.

Des del cor de Ramallah fins als Balcans.
Des de Tòquio a la pluja de Bogotà.
Dels teus ulls d’aigua clara, 
de Nova York fins al Senegal…
És hora de tornar a casa.

Pels infinits camins del món
ens seguirem trobant,
potser amb un altre nom,
però amb la mateixa clau:
volar i ser lliures.
Sé que també ho saps:
mai és el primer cop.
Venim ballant plegats
des d’altres vides.

2: La teva és una mica més petita que la meva, però a 
part del llit, hi ha espai per a una taula i una cadira, i té 
molta llum. A més, el llit i la catifa són nous. Ja veuràs 
que no se sent gens de soroll.

3: En aquesta habitació hi tinc la meva taula de dis-
seny i tu hi pots posar la teva. Hi ha unes quantes 
prestatgeries. Hi tinc l’ordinador i hi ha molt bona con-
nexió a internet.

4: Aquest espai és molt acollidor. El sofà és còmode i hi 
ha molta llum natural. Encara no tenim televisor, però 
els meus pares en tenen un d’antic que m’han dit que 
ens donaran. El que sí que hauríem de comprar és una 
tauleta per posar davant del sofà.

5: Si et sembla bé, podem menjar aquí. M’agrada tenir 
les cassoles i les paelles ben guardades, però les tas-
ses i alguns plats a la vista. No tinc rentaplats. Podem 
compartir la nevera. Aquí separo la brossa per: orgàni-
ca, paper, plàstic, vidre i rebuig.

6: Aquest és el lloc que més m’agrada. Hi tinc un pa-
rell de plantes i dues butaques molt còmodes. M’hi as-
sec a descansar i a prendre el sol. Es veu tot el poble, 
des d’aquí.

Activitat 04 38

1: És al costat de la teva habitació. No té banyera, però 
sí un peu de dutxa molt gros. Hi ha una finestra que 
dona al celobert, però hi entra molta llum. Hi ha una 
calefacció d’aquestes dretes on pots escalfar la roba i 
les tovalloles a l’hivern.

08 Compartim pis?

Activitat 11 39

DEPENDENT: Bon dia.

VÍCTOR: Bon dia.

DEPENDENT: En què el puc servir?

VÍCTOR: Necessito uns quants electrodomèstics per a 
casa meva. És que no hi ha res, la casa és nova.

DEPENDENT: Molt bé, ha vingut al lloc indicat.

VÍCTOR: Voldria saber el preu de les neveres i les ren-
tadores.

DEPENDENT: N’hi ha de molts preus. Tot depèn de la 
qualitat.

VÍCTOR: Quant val aquesta nevera?

DEPENDENT: Aquesta val 520 euros. Porta congelador 
a la part de baix. Què li sembla?

VÍCTOR: Em sembla bé. Quan me la poden dur a casa?

DEPENDENT: On viu?

VÍCTOR: Al carrer de Dalt, número 65.

DEPENDENT: A quin pis?

VÍCTOR: És un primer pis.

DEPENDENT: D’aquí a tres dies la té. Li ensenyo les ren-
tadores?

VÍCTOR: I tant, és un electrodomèstic imprescindible.

DEPENDENT: Hi ha aquesta de la categoria A que ara 
està d’oferta.

VÍCTOR: I com funciona? És molt complicada?
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DEPENDENT: No, i ara! En aquesta pantalla hi apareixen 
totes les opcions, només ha de seguir les instruccions.

VÍCTOR: D’acord. Quant ha dit que val?

DEPENDENT: Preu rodó, 450 euros amb el descompte 
inclòs.

VÍCTOR: Doncs, me la quedo. Quan la puc tenir a casa?

DEPENDENT: La setmana vinent li ho portem tot. Alguna 
cosa més?

VÍCTOR: De moment no, però ja tornaré, ja. Una pre-
gunta, vostè també viu al carrer de Dalt, oi?

DEPENDENT: Sí, per què ho diu?

VÍCTOR: És que avui al matí l’he vist quan sortia de 
casa. Em sembla que serem veïns.

DEPENDENT: Doncs, ja ens veurem pel barri. Bon dia 
tingui.

VÍCTOR: Bon dia. I gràcies per l’ajut!

Tot just ahir vaig decidir
fer draps de cuina amb aquell vestit
que no gosava llençar
per a poder-te olorar
que miraré d’estripar
potser demà...

Activitat 15 40

Activitat 04 42

SALVADOR: Hola, soc el Salvador i soc el més gran de tots.

SIRA: Jo soc la Sira i soc més jove que la Lia.

DORA: Soc la Dora i soc més jove que el Víctor, però 
més gran que el Pol.

JOANA: Jo soc la Joana. Soc gran, però no la més gran. 
Soc una mica més jove que el Salvador.

MIGUEL: I jo soc el Miguel. Soc més gran que el Víctor, 
però més jove que la Joana.

VÍCTOR: Jo soc el Víctor i encara que no ho sembli soc 
més gran que la Dora, però no gaire més. El Miguel és 
més gran que jo.

«Draps de cuina», d’Els Pets

Amb el davantal blau 
que mai em vas regalar
pels matins endreço la casa.
I obrint les finestres de la saleta d’estar
ventilo l’enyor que ha quedat.

Trec de les butxaques dels meus pantalons
el so de les teves paraules...
i espolso els coixins on et feia petons
mentre tu dormint somiaves fugir...

Tot just ahir vaig decidir
fer draps de cuina amb aquell vestit
que no gosava llençar
per a poder-te olorar.

Amb paper de diari he creat un enrajolat
per anar de l’entrada al lavabo.
Sense por de caure o de relliscar
damunt els plors que t’he amagat.

I encara que sembli tot xop i entollat
de fora el vent juga i m’empaita
i abans del que et penses s’haurà eixugat
el to de l’adeu de la teva veu.

Tot just ahir vaig decidir
fer draps de cuina amb aquell vestit
que et decorava els genolls
amb branques plenes de flors.

I amb un programa per a teixits delicats
em treure el trauma les taques 
que m’has deixat...
les taques que m’has deixat.

Activitat 01 41

VÍCTOR: Necessito un cotxe nou; el meu és molt vell i 
contamina massa.

LIA: I per què no vas amb bicicleta?

VÍCTOR: Perquè moltes vegades he d’anar a veure 
clients que estan lluny.

LIA: Doncs jo, amb el meu patinet elèctric, vaig pertot 
arreu.

VÍCTOR: Sí, però tu tens la feina al costat de casa. Jo 
treballo des de casa però he d’anar a visitar molts 
clients físicament.

LIA: Ja t’entenc. I quin tipus de cotxe vols?

VÍCTOR: No ho sé. Estic buscant informació de tots els 
tipus de cotxes.

LIA: I quants tipus n’hi ha?

VÍCTOR: Doncs molts: de benzina, dièsel, híbrids, elèc-
trics. És un bon embolic.

LIA: Fes una llista amb avantatges i inconvenients de 
cada un i decideix.

VÍCTOR: Si fos així de fàcil! Em sembla que necessito 
informar-me més sobre cada tipus.

LIA: Doncs molta sort. En això no et puc ajudar gaire!

09 Quin cotxe et 
compraries?
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LIA: Soc la Lia i el Pol és més gran que jo, però no soc 
la més jove. La Sira és més jove que jo.

POL: I jo soc el Pol. Ja deveu haver endevinat que soc 
més gran que la Lia però més jove que la Dora.

Activitat 06

Activitat 13

Activitat 14

43

44

45

VÍCTOR: Bon dia! Jo per moure’m a la meva feina ne-
cessito un cotxe. Si bé treballo molt des de casa, tinc 
clients que viuen fora de la ciutat i necessito el cotxe 
per anar-los a veure. Ara, però, que me l’he de canviar, 
estic pensant de comprar-me’n un d’elèctric.

LIA: Doncs per a mi el millor per moure’m per la ciutat 
és el patinet. Abans tenia un patinet antic, però ara me 
n’he comprat un d’elèctric i és una passada! És cert 
que he de tenir un endoll per carregar-lo, però val la 
pena, sobretot a les pujades.

SALVADOR: Doncs a mi m’agrada molt anar amb metro. 
Si el trajecte és curt, em dedico a observar la gent que 
puja i baixa del vagó. Si he d’anar més lluny, porto un 
llibre i llegeixo una estona. Gairebé sempre trobo qui 
em cedeix el seient.

SIRA: Doncs jo trobo que la moto és perfecta per mou-
re’t per la ciutat. Pots anar de porta a porta i gairebé 
sempre trobes aparcament. I jo soc de les que aparco 
bé! No barro el pas de les voreres.

JOANA: Doncs a mi m’agrada anar amb autobús. No és 
tan ràpid com el metro però m’agrada veure els carrers 
i la gent que va amunt i avall. Amb el metro no puc 
veure res. 

MIGUEL: Per a la meva feina necessitava un cotxe gros, 
i com que el cap de setmana m’agrada anar a desco-
brir indrets perduts per la muntanya amb la família, 
el meu vehicle preferit és un totterreny. El que tinc té 
bastants anys, però encara va perfectament.

DORA: A mi m’agrada molt anar caminant a tot arreu. 
Com que no tinc temps per apuntar-me a un gimnàs, 
així faig esport. Ara bé, segons on he d’anar, si és gaire 
lluny, agafo un taxi, així em porten fins a la porta i no 
he de buscar aparcament, que és una cosa que no 
m’agrada gens. 

POL: Jo abans també caminava força o anava amb 
transport públic, però des que vaig descobrir la bici 
elèctrica, que no faig servir cap altra cosa. És ràpida i 
la pots guardar en qualsevol lloc, i no et canses com 
quan vas amb moto o a peu.

«Bicicletes», de Blaumut

A la línia recta,

bicicletes sense llum,

un satèl·lit que comença on perdo el cap.

Un camí fet d’herba,

els teus llavis són de vidre congelat.

Vaig descalç i penso imatges cegues 

de les platges

que només podria veure sota el llit.

Deixa’t de paraules,

ara penja des d’un arbre aquesta llum

de contra hivern,

només digues què penses

llum de contra hivern.

Un dilluns perfecte,

bicicletes sense mans,

tinc un pas de zebra nou, recent pintat.

Vols gelats de menta?

les finestres semblen de paper mullat.

Tant soroll que falta l’aire,

he perdut la brúixola i el nord

que dec haver guardat per aquí.

Deixa’t de paraules,

ara penja des d’un arbre aquesta 

llum de contra hivern,

només digues què penses

llum de contra hivern.

LIA: Soc la Lia. Tinc 22 anys i vaig molt amb transport 
públic, sobretot a l’hivern, quan no vaig amb bici per-
què fa molt de fred. Cada dia acostumo a fer 4 viatges 
en tren o metro i el cap de setmana no paro, ja que 
entre la feina i trobar-me amb els amics, em passo el 
dia amunt i avall.

VÍCTOR: Soc el Víctor. Des que tinc el meu cotxe nou, 
no faig servir gaire el transport públic, però sí que de 
tant en tant agafo el metro o l’autobús perquè vaig a 
llocs on és molt difícil aparcar.

POL: Soc el Pol. Jo faria servir més el metro, perquè 
amb la bici no puc anar sempre allà on vull, però no 
tinc feina i, per tant, no tinc gaires diners per anar 
comprant targetes de transport.
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Activitat 01 46

SALVADOR: Hola, Joana. Avui he trobat una fotografia 
de com era el meu poble abans.

JOANA: Doncs mira, jo també he fet endreça i he trobat 
una fotografia meva de fa molts anys. 

SALVADOR: El meu poble era petit, hi vivíem unes 500 
persones en cases que ara en diuen unifamiliars. 
L’Ajuntament era l’únic edifici que tenia dos pisos, i 
l’església, és clar, sortia per sobre de totes les cases. 
A la plaça major hi havia els edificis més importants: 
l’Ajuntament, l’església, l’escola i consultori del metge. 

JOANA: Teníeu cinema?

SALVADOR: No, però els diumenges, a l’escola, algunes 
vegades s’hi feia cinema. En canvi, ara, hi ha un cine-
ma molt gran, amb quatre sales.

JOANA: I l’escola segueix sent a la plaça?

10 Repassem el que hem 
après!

SALVADOR: No! Ara han fet una escola nova una mica 
allunyada del poble. Els nens i les nenes hi van a peu 
o amb bicicleta.

JOANA: I el consultori mèdic, on és? 

SALVADOR: Ara és en un carrer ample que han fet nou. 
És molt gran i bonic. A veure la teva foto? Aquesta ets tu?

JOANA: Sí. El cabell el tenia negre i llarg. I arrissat també. 
Sempre mirava d’allisar-lo, però no hi havia manera.

SALVADOR: I aquesta roba?

JOANA: Aquesta foto me la van fer el dia del casament 
de la meva germana. Vaig voler posar-me una faldilla 
llarga i sabates de talons. Com que no hi estava acos-
tumada, no vaig poder aguantar-les tot el dia. A la nit, 
me les vaig treure i vaig posar-me’n unes que eren molt 
més còmodes. 

SALVADOR: Feies molt de goig!

JOANA: De joves tots fèiem goig. Ara les coses han 
canviat.

SALVADOR: No et queixis, que estàs molt maca. Tal 
com portes el cabell, curt i blanc, et queda molt bé. 

JOANA: Ai, quins records!
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Activitat 06 47

01 Cases i coses,  
coses i cases

Bàsic 3

Capítol 1:

Ja són aquí els teus convidats! Prepara un espai per 
deixar els abrics, les bosses i altres objectes personals. 
Has de comprovar que el bany està en perfecte estat i 
cal obrir les finestres una estona abans per ventilar bé 
els diferents espais. S’ha de tenir preparat un pica-pi-
ca i algunes begudes en una tauleta de centre. I que 
comenci la conversa!

Capítol 2:

Tens un munt de coses a casa que hauries de llençar? 
Abans, pensa com podries aprofitar-les. Per exem-
ple, si tens caixes de fusta, pots fer una prestatgeria; 
només has de col·locar-les l’una sobre l’altra i en-
ganxar-les amb una cola especial. I els pots de vidre 
buits poden ser uns testos molt macos per a les teves 
plantes aromàtiques: pensa-hi abans de portar-los al 
contenidor verd!

Activitat 11 48

Benvinguts i benvingudes, oients estimats! En aquest 
episodi de la nostra sèrie «Ordena la teva vida, ordena 
la teva ment» parlarem de la tendència de moda: el 
mètode Konmari, creat per la japonesa Marie Kondo, 
defensora d’un estil de vida minimalista.

Mira ràpidament al teu voltant: segur que hi trobaràs 
molts objectes que no són útils, i que ni tan sols t’agra-
den. Per què els conserves, doncs? Has d’aprendre a 
desfer-te de totes les coses que no t’aporten felicitat. 
Bé, si no de totes, com a mínim d’una bona part.

Capítol 3:

Si vols llevar-te cada dia amb bona cara, aquí tens al-
guns consells per aconseguir-ho. Les cortines t’ajuda-
ran a evadir-te del món i aïllar-te de la llum exterior. 
Has de triar el tipus de matalàs més adequat. I si pas-
ses massa fred o massa calor a la nit, hauries de tenir 
dos edredons, un de més prim i l’altre més gruixut, per 
poder-los intercanviar.

Revisa el teu armari. No creus que ja tens prou sama-
rretes? Al matí no saps què posar-te? Si només en tens 
quatre, per exemple, la decisió resulta més senzilla, oi?

Ordena bé les teves peces de roba per trobar de se-
guida el que busques. A la dreta, les camises; a l’es-
querra, els pantalons, per exemple. A dalt, els jerseis; 
a baix, el calçat. Un lloc per a cada cosa i cada cosa 
al seu lloc!

I ara, passem a la cuina... Obre els calaixos: no cal ser 
un mag per endevinar que hi trobarem bastants estris 
oblidats que no fas servir mai. I ara obre els armaris: 
ens hi juguem alguna cosa que almenys hi haurà un 
paquet o una llauna caducada?

De cop, ets conscient que casa teva és plena de coses 
que no vols, que no utilitzes i que no t’agraden. Si és 
així, escolta el següent episodi, en què et donarem més 
claus per viure en un entorn tranquil i feliç. A reveure!

Activitat 03

Activitat 12

49

50

02 Què et passa?

1. Si pateix una insolació cal que begui aigua fresca a 
glops petits, si en beu massa de cop, podria empitjorar. 

2. Cal que eviti el sol, millor que es posi a l’ombra en 
algun lloc fresc. 

3. Cal que es prengui la temperatura, perquè si té fe-
bre i no li baixa cal que consulti el metge. 

4. Si els símptomes no desapareixen o empitjoren cal 
que vagi ràpidament a l’hospital. Un cop de calor pot 
arribar a ser mortal. 

1. Sortiu de casa i tanqueu totes les portes que pugueu.

2. Aneu fins al carrer baixant per les escales. No utilit-
zeu mai l’ascensor.

3. No intenteu mai de tornar a entrar a casa; espereu 
a fora. Si ens aviseu al més aviat possible, els bombers 
arriben ràpidament.

4. Des del carrer, truqueu al 112.
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Volíem veure més coses d’Itàlia però els dies anaven 
passant, així que vam agafar la furgoneta i vam anar 
cap a Àustria. Vam parar a Viena i vam veure dos o 
tres palaus fantàstics, que no recordo com es deien, 
però que estaven plens de gom a gom. No vam anar a 
l’òpera ni vam ballar valsos, però ens vam passejar per 
la ciutat amb cotxe de cavalls.

LIA: Que bonic! Jo un cop ho vaig fer a Sevilla i em va 
agradar molt.

VÍCTOR: Quins bons records! I de Viena, cap a on vau 
anar?

SALVADOR: Buf! Vam anar a Alemanya, Suïssa, Holanda 
i França. París va ser l’última parada important abans 
de tornar a casa. Vam pujar a la torre Eiffel a peu, per-
què ja estàvem escurats, i vam passejar pel costat del 
Sena. Vam arribar a casa cansats però molt contents. 
Van ser uns dies meravellosos, però la memòria em 
falla i no recordo tots els llocs. El que sí recordo és que 
entrant per la Jonquera, va començar a ploure i no va 
parar fins que vam arribar a casa. Ens vam estalviar 
de rentar la furgoneta. Un altre dia, si voleu, us porto 
l’àlbum de fotografies i us les ensenyo.

LIA: A mi m’agradaria molt!

VÍCTOR: A mi també!

Activitat 01 51

03 Recordes les 
vacances?

LIA: Va, Salvador, recordes les teves primeres vacan-
ces? Com van ser? On vas anar? I amb qui?

VÍCTOR: Sí, sí, explica. A veure si ens dones alguna 
bona idea.

SALVADOR: Quan jo era jove no anàvem de vacances 
com ara. Però el primer any que vaig treballar i que em 
van dir que tenia quinze dies de vacances a l’agost els 
vaig aprofitar de valent.

LIA: Amb qui hi vas anar?

SALVADOR: Érem una colla de cinc amics que ens ho 
passàvem molt bé junts. Vam decidir llogar una furgo-
neta i anar a voltar per Europa. Així que ens vam anar 
a fer el passaport, vam llogar la furgoneta, vam agafar 
un mapa d’Europa, vam carregar-hi l’equipatge i vam 
marxar a l’aventura.

VÍCTOR: Caram! Que divertit! 

SALVADOR: Doncs sí! Vam sortir de Barcelona i vam 
anar cap a la Jonquera rumb a Itàlia. Vam passar per 
Mònaco i vam fer una parada per passar-hi la nit i 
aprofitar per anar al casino, ja que és el que toca fer, 
però no ens hi van deixar entrar.

LIA: Per què?

SALVADOR: Es veu que no anàvem vestits per a l’oca-
sió. Dúiem pantalons curts i espardenyes i havíem 
d’anar més ben vestits. Com que teníem la furgoneta a 
la vora, ens vam anar a canviar i amb pantalons llargs, 
camisa i sabates ja ens van deixar entrar. Només vam 
poder jugar un parell de partides a les màquines es-
curabutxaques perquè el nostre pressupost era molt 
baix, però estar dins del casino ens va agradar molt. 
Tot era glamurós i la gent anava molt ben vestida.

VÍCTOR: Doncs jo fa un parell d’anys que hi vaig anar i 
ja no n’hi ha per tant. Ara sí que et deixen entrar amb 
pantalons curts. Tots els turistes hi van.

LIA: I després on vau anar?

SALVADOR: De Mònaco vam anar a Pisa, a veure la to-
rre inclinada. Allà ens vam fer la foto típica intentant 
aguantar la torre. Recordo que hi havia molta gent fent 
les mateixes animalades que nosaltres. Va costar però 
ho vaig aconseguir. Ara tinc una foto al costat de la 
torre de Pisa amb la mà aguantant-la perquè no caigui. 

LIA: Sí, ja he vist moltes fotos com aquestes, però ara 
la gent les penja a Instagram.

VÍCTOR: I de Pisa a...

SALVADOR: De Pisa vam anar a Roma. Volíem visitar 
tots els monuments però al final només vam anar al 
Coliseu i al Vaticà a veure la Capella Sixtina. Ens van 
passar els dies molt ràpid entre pizza i pizza. 

Activitat 13 52

Bossa 1: Jo, a la bossa de la meva dona, hi he posat la 
cartera. Com que sé que m’avorriré pel camí, també hi 
he ficat una revista, dos llibres i, a més a més, encara 
que a ella no li agrada gens que em posi a escoltar 
música, uns auriculars que em vaig comprar fa poc. 
Dels raspalls de dents se n’encarregava ella, però s’ha 
oblidat la pasta de dents. Del que no s’oblida mai és 
de la meva colònia preferida, li agrada l’olor que faig i 
per això se’n recorda sempre. També se’n recorda de 
ficar-hi una bufanda per si fa fred quan arribem. 

Bossa 2: A la meva bossa hi ha un raspall de dents i la 
pasta dentífrica. També hi porto, perquè sempre m’ha 
agradat i no me n’oblido mai, la meva colònia. Hi deixo 
sempre la cartera i, per entretenir-me pel camí, porto 
també uns auriculars, un parell de llibres i una revista. 
Com que me’n vaig al Carib, no hi he posat gens de 
roba d’abric, perquè què en faré, si em penso passar 
el dia a la platja i allà no hi fa fred! 

Bossa 3: A la bossa, la meva amiga hi ha posat de tot. 
No sé com s’ho fa per encabir-hi tantes coses! Només 
hi ha coses necessàries per al viatge, com ara el raspall 
de dents i la cartera, i coses diverses per entretenir-se, 
com ara una revista, uns llibres, dos normalment, i uns 
auriculars. En canvi, no n’hi posa d’innecessàries. Si 
ella porta perfum és perquè li fa falta, i si porta una 
bufanda és perquè segur que sap que quan arribi farà 
fred. Ah! El raspall de dents no el porta sol, perquè ja 
se sap que als hotels hi ha sabó i tovalloles, però la 
pasta per netejar-te les dents, l’has de portar tu.
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Activitat final 53

«Benvinguts», de Txarango

Benvinguts al llarg viatge!
Benvinguts al llarg viatge!
Plou i ell desplega l’equipatge i entre antics vestits de 
clown treu un barret vell.
No, que avui no s’omple de diners,
que avui s’omple d’aigua.

Hi ha un circ predilecte, tarambanes il·lustres somiadors.
Hi ha colors i colors,
hi ha un circ que se’n va i es queda.
Com un príncep curiós
jo pensava que era la vida més bella.
Hi ha un circ que s’estella
de l’autèntica por, la cautela i l’error.
Hi ha un circ que es mor, s’estella, se’n va i es queda.

Tenim el riure a favor cada rialla del món
que avança que avança, no tinguis por!
Que avui una plaça s’omple de festa entre les llums,
la mateixa que m’ha vist créixer llàgrimes als ulls.

Hi ha un circ que mossega,
i amb les dents desvetlla la son
i cada dia s’adorm com si aquell dia fos el darrer.
Hi ha un circ al carrer, som viatge i som germans.
Hi ha un circ que dibuixa somiadors caminant per la cor-
da fluixa.
Hi ha un circ tresor, que respira, flaire de vida.

Tenim el riure a favor, cada rialla del món
que avança que avança, no tinguis por.
Que avui una plaça s’omple de festa entre les llums,
la mateixa que m’ha vist créixer llàgrimes als ulls.

Amb mil cançons hem escrit l’equipatge,
un nou paisatge, un circ que dibuixa
Txarango caminant per la corda fluixa.
Senyores i senyors, petits i grans,
benvinguts al llarg viatge!

Activitat 02 54

04 Em vull fer vegetarià!

SALVADOR: Doncs, mira, sí, em vull fer vegetarià.

JOANA: I ara, Salvador! Quina sorpresa! 

SALVADOR: No sé què t’estranya tant. 

JOANA: Home, ets el primer a muntar costellades aquí 
a la cooperativa!

SALVADOR: Sí, sí, però s’ha acabat. M’he adonat que la 
carn no em va gaire bé.

JOANA: Per què ho dius? 

SALVADOR: No ho sé, he llegit un llibre molt interessant 
que m’ha passat el meu fill. I m’ha convençut.

JOANA: Caram! Jo porto tres anys intentant-ho i no hi 
ha hagut manera!

SALVADOR: Ja ho sé, però jo ara ho vull provar. Per sa-
lut i també per conscienciació cap als animals.

JOANA: Ja veig que t’hi has ficat de ple! Si vols t’hi puc 
ajudar. 

SALVADOR: Sí, em va molt bé que siguis metgessa, per-
què vull fer-ho bé.

JOANA: Doncs, au, comencem per collir aquests en-
ciams i un parell de carabassons. T’ensenyaré a fer 
una amanida amb mostassa i formatge parmesà que 
t’encantarà.

SALVADOR: Doncs sona molt bé!

Activitats 09 i 10 55

1. Hola, em dic Katya. Jo no tinc gaire temps per dinar 
i m’enduc la carmanyola a la feina. Miro de menjar 
verdures, llegums i amanides. No menjo animals ni 
aliments que en derivin. Penso que és millor per a la 
meva salut i per al medi ambient.

2. Jo soc la Jana, i sempre dino a qualsevol lloc per-
què m’he de moure constantment mentre treballo: un 
entrepà, una hamburguesa o un falàfel. Hi ha llocs 
que ho fan tot molt bo i no cal perdre el temps entau-
lant-me.

3. Jo em dic Martí. A mi m’agrada menjar de tot. Tenim 
molta sort de viure aquí. Podem menjar tot tipus de 
verdures, llegums, carns, peixos, hortalisses de tem-
porada, fruita i també cereals: pasta, arròs. L’oli d’oliva 
que no falti enlloc!

4. Hola, jo em dic Saïd. Tinc tendència al sobrepès 
des de sempre i cada nova temporada provo dietes 
de moda. Ara estic bevent uns batuts que m’aporten 
tots els nutrients. M’aprimo molt durant dos mesos i 
després ja puc tornar a fer vida normal.

5. Jo soc en Txang i m’han diagnosticat una intoleràn-
cia al gluten. Em feia mal la panxa i se m’inflava molt 
després de menjar. Sembla que és molt comú en els 
darrers temps. Puc menjar arròs i blat de moro, però.

6. Jo em dic Gabriela, i a mi m’ha anat molt bé no 
menjar més ni carn ni peix. Sí que menjo ous i for-
matge. Amb les verdures, els llegums, les llavors i els 
hidrats integrals em sento més activa i estic en el meu 
pes ideal.
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Activitat 17 56

JOANA: Estimades companyes i estimats companys. 
Tots em coneixeu prou bé. Fa tres anys que vaig venir 
a viure a la nostra cooperativa i n’estic molt contenta. 
Sabeu que per la meva feina de metgessa m’interessa 
molt la salut i avui us voldria proposar algunes idees de 
consum responsable que podríem posar en pràctica a 
la nostra cooperativa.

Activitat 01 57

05 Em deixes el patinet?

1) És un vehicle amb dues rodes, entre les quals hi ha 
una plataforma que serveix per aguantar el conductor. 
Per sobre de la roda del davant hi ha el manillar, dis-
senyat com un pal que surt de l’eix de gir de la roda i 
acaba en forma de T a l’extrem superior. La maneta de 
la dreta gira per accelerar o reduir la velocitat.

2) És un patinet que es basa en una taula autoequilibra-
da amb dues rodes en els extrems. Gràcies als girosco-
pis i sensors que té instal·lats a l’interior, el moviment 
de la taula es controla amb els peus i la posició del cos. 

3) Patinet d’una sola roda amb dos pedals que en so-
bresurten, sense taula. Aquest dispositiu té un motor 
capaç d’assolir els vint quilòmetres per hora i el mo-
viment i la velocitat del vehicle es controlen amb els 
peus i la posició del cos. 

Activitats 07 i 08 58

POL: Ajuda’m a donar-me d’alta a l’aplicació per com-
partir vehicle.

LIA: Només has de posar-hi les teves dades. Posa-les 
al requadre de dalt.

POL: D’acord, poso el meu nom. I ara escric els cog-
noms. Els poso aquí?

LIA: Sí. No és obligatori que posis els dos cognoms, 
escriu-ne només un.

POL: He de posar-hi que no tinc cotxe, que el que vull 
és compartir trajecte amb algú que en tingui. Si no ho 
poso, es pensaran que condueixo jo.

LIA: És clar, és una aplicació bona, però no tant.

POL: Sí que ho és. Mira si és bona, que avui mateix ja 
penso usar-la per anar al casal. Guaita, si poso la ubi-
cació de casa meva, la busca i em diu quant tardaré 
en el viatge fins al casal.

LIA: I quant calcula que tardaràs?

POL: Cinc minuts.

LIA: Cinc minuts? Tardaràs cinc minuts per arribar al 
casal? I quant tardes si fas el trajecte peu? 

POL: Cinc minuts, però si l’hagués de fer a peu hauria 
de caminar!

Activitat final 59

A mi no m’ha agradat mai el futbol. Ni jugar-hi, ni mirar 
els partits. Mon pare no m’ho deia, però era evident 
que estava una mica decebut de la meva indiferència 
envers els esports competitius. Abans d’anar al camp 
els dies de partit, encara ho intentava: «Segur que no 
vens?». Jo feia que no amb el cap des del faristol i tor-
nava a concentrar-me en el pentagrama, per no veu-
re-li la decepció als ulls. Més endavant va intentar-ho 
amb altres esports suposadament virils: l’hoquei, el 
criquet, el bàsquet... No hi va haver manera. L’únic dia 
que vaig intentar fer-lo feliç, en un partit de costellada 
un estiu a la vall d’Àneu, a la primera part em vaig 
fracturar l’omòplat en una caiguda gens heroica. De 
debò que pensava que estaria orgullós de mi quan vaig 
aparèixer per casa amb el Dídac, un jugador d’handbol 
del segon equip del Barça. Almenys algú aconseguia 
apartar-me una estona de l’oboè i dur-me a un camp 
d’esports sense que jo hi oposés la més mínima resis-
tència...

Activitat 03 60

06 Ho tenim tot a un clic

a) Els meus avis no tenien ordinador i sempre jugaven 
al carrer.

b) Els meus germans i jo, quan érem petits, jugàvem a 
videojocs quan tornàvem del col·legi.

c) Abans, les sèries es veien només per la televisió.

d) Els companys de classe vèiem les mateixes sèries i 
després les comentàvem entre nosaltres.

Activitat 13 61

a) El nen escriu amb la mà esquerra.

b) Quedem al bar d’aquí a mitja hora.

c) Si vols, vine amb mi.
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Activitat 14 64

Activitat 02 63

07 Mira què diuen!

JOANA: Dora, saps què m’ha passat?

DORA: Digues.

JOANA: Aquest matí, estava amb el Pol i he agafat el 
diari per llegir les notícies. Hi havia una innocentada 
i m’he cregut que era veritat. Sort que el Pol m’ha fet 
adonar que la notícia era del 28 de desembre.

DORA: Tranquil·la. Al diari sempre intentem fer una no-
tícia falsa el 28 de desembre. De vegades costa molt. 

JOANA: I per què ho feu? No està bé, enredar la gent.

DORA: De fet, no enredem a ningú. Sempre hi ha algu-
na informació que es veu que no pot ser certa. A més, 
els lectors que llegeixen el diari el dia 28 de desembre 
ja busquen quina és la notícia falsa. 

JOANA: Doncs jo no m’hi havia fixat mai.

DORA: Doncs jo de tu no m’hi capficaria gens.

a) Avui plourà tot el dia. Recomanem sortir al carrer 
preparats amb el paraigua i botes d’aigua. Hi haurà 
núvols foscos i abundants.

b) Avui farà un sol radiant tot el dia. No hi haurà núvols 
al cel i podrem sortir amb roba lleugera perquè la tem-
peratura serà força alta.

c) Avui hi haurà boira espessa. Cal vigilar a les carre-
teres perquè la visibilitat serà molt baixa. No oblideu 
encendre els llums antiboira i conduïu amb prudència.

d) Avui hi haurà núvols tot el dia, però el temps 
s’aguantarà i no plourà. Això sí, bufarà un vent fort i, 
per tant, us aconsellem que no porteu barret si no vo-
leu córrer-hi darrere.

Activitat final 62

«La vida és molt avorrida sense el teu cos», Els Pets

Plats de tres dies per rentar,
nits d’amanides per sopar,
hauria de dormir però avui les hores
a poc a poc perforen
aquest llit ple de racons per escalfar.

Matins d’abril dalt el terrat,
robant la wifi del veïnat,
omplint el mòbil amb emoticones
per passar l’estona,
sembla estrany que amb tant de temps
t’enyori tant.

I ara són les dotze i dinou
i sé que no són pas hores de despertar-te,
però la vida és molt avorrida sense el teu cos.

Soc al control i se’m fa tard,
crec que ara em volen registrar.
No entenc per què he pitat,
deuen ser les botes,
però aviat tanquen portes,
i aquí estic, braços en creu i descalçat.

I ara són les dotze i dinou
i sé que no són les hores de despertar-te,
però la vida és molt avorrida sense el teu cos.

I ara són les dotze i dinou
i fora ara plou, però només volia dir-te
que la vida és molt avorrida sense el teu cos.

Activitat final 65

«Cançó de l’aire», Oques Grasses

Hem ballat sota un cel que ens plovia,
hem omplert les veles de vent i ferides.
Hem trencat els rems quan la passió ens podia,
mou el tronc, treu-te les espines.
Ens vam fer fans del sol ahir
i avui sabem d’on surt,
i avui sabem d’on surt.
La teva sort és creure en tu
i en tu i en tu.
Contracorrent amb un crit mut 
que esclata el mur i es fa infinit.
Anar fent un camí de pedra
amb les pedres del camí.
Sabran que vas fer bé en desprendre’t
del que no et feia feliç.
Et queda bé remar plovent,
anar-te preguntant com viure,
et queda bé remar plovent,
quan portes el bon temps a dins.
Ens vam fer fans del sol ahir
i avui sabem d’on surt,
i avui sabem d’on surt.
La teva sort és creure en tu
i en tu i en tu.
Contracorrent amb un crit mut 
que esclata el mur i es fa infinit.
Eh, va!
Que soni la cançó de l’aire
allibera la crinera i salva’t,
que hi ha una part de tu que arriba,
que hi ha una part de tu que fuig.
Hem ballat sota un cel que ens plovia,
hem omplert les veles de vent i ferides.
Hem trencat els rems quan la passió ens podia,
mou el tronc, treu-te les espines.
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Activitat 02

Activitat 11

66

67

08 T’apuntes a fer un 
voluntariat?

POL: Ah, no sabia que volies deixar la cafeteria.

LIA: Sí, ja he acabat la carrera i vull trobar una feina 
millor. 

POL: I amb millors horaris també, m’imagino.

LIA: El que m’agradaria és treballar en alguna editorial 
o revista.

POL: Fent còmics?

LIA: O il·lustracions per a contes, o el que sigui. M’és 
igual. 

POL: Potser podries trucar al Miguel, que ja et va aju-
dar amb aquella exposició.

LIA: Sí, ja hi he pensat, però primer em vull fer un bon 
currículum.

POL: Fer de voluntària al casal també t’aniria bé per fer 
currículum.

LIA: Sí, i també els cursos que he fet fins ara. L’he d’ac-
tualitzar. I tu què, encara no treballes?

POL: No, vaig fent aquí, a l’associació de joves. El vo-
luntariat m’omple molt.

LIA: Sí. clar, però com pagues les factures i el lloguer?

POL: Els meus pares m’hi ajuden. 

LIA: Noi, potser ja toca espavilar-te, no trobes?

POL: Potser sí. De fet, l’últim curs d’informàtica que he 
fet m’ha fet venir ganes d’estudiar més.

LIA: Doncs no t’encantis i posa’t les piles!

LIA: Víctor? Hola, soc la Lia, una amiga del Miguel. Te’n 
recordes de mi?

VÍCTOR: Sí. Ah, hola. En què et puc ajudar?

LIA: Tinc entès que esteu buscant algú per fer els di-
buixos d’un nou videojoc.

VÍCTOR: Sí, ahir va començar el termini de presentació 
de sol·licituds. Ets dibuixant?

LIA: Sí, fa dos mesos que he acabat la carrera de Be-
lles Arts i m’he especialitzat en dibuix. 

VÍCTOR: Necessitem un perfil d’algú que conegui el 
món manga i anime, sobretot.

LIA: N’he fet alguns cursos pel meu compte. I si suma 
punts, vaig néixer al Japó!

VÍCTOR: No sé si suma gaire, això. De moment, hauries 
de fer-nos arribar el teu currículum i alguna mostra de 
la teva obra. 

LIA: Sí, cap problema.

VÍCTOR: Si ens interessa et trucarem per fer una entre-
vista quan es tanqui el termini.

LIA: Molt bé, doncs moltes gràcies. Espero poder tre-
ballar amb vosaltres. 

VÍCTOR: De res. Que vagi bé.

LIA: Igualment. Adeu.

Activitat 11 68

09 Som artistes!

1. L’Escola Municipal de Música i Dansa celebrarà 
aquesta jornada tan especial amb diverses actuacions, 
tallers per als més petits i la lectura d’un manifest. To-
tes les activitats són gratuïtes. A causa de la previsió 
de pluja, les activitats es faran a l’Aula de Cultura i no 
a la plaça Major.

2. A l’espectacle d’avui s’interpretaran peces de diver-
ses compositores i es coneixerà el paper de la dona 
en el món de la composició i de la música. D’aquesta 
manera, es farà un homenatge a figures tan rellevants 
com Elisabeth Haas, Narcisa Freixas i Clara Schu-
mann, entre d’altres.

3. A la plaça de Pau Picasso, els alumnes de l’Escola 
Municipal de Música i Dansa ens faran una demostra-
ció de tot el que han après durant els últims mesos. A 
continuació, hi haurà un sopar popular en què cada 
família ha de portar menjar per compartir amb tothom. 
D’aquesta manera ens acomiadarem i direm: fins al 
curs que ve!

4. Aquesta activitat musical està dirigida a joves amb 
l’objectiu de crear una cançó a partir de missatges 
d’igualtat, respecte a la diversitat, consciència i justícia 
social. A més, els participants podran conèixer millor la 
història d’aquest estil musical, nascut a finals del segle 
xx als Estats Units entre la població afroamericana, però 
que en l’actualitat ha traspassat fronteres i cultures.

Activitat final 69

«Corro sota la pluja», Anna Roig i L’ombre de ton chien 
Corro per no sentir que m’he estat quieta esperant,
corro darrere un somni que no sé si tinc davant.
Corro per l’aventura de córrer darrere algú,
corro per l’energia que em fa venir cap a tu.
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10 Prepara’t 
per a la prova

Corro sota la pluja, rere aquell record tan dolç
que potser encara guardes en algun racó del cor.
Corro perquè en tinc ganes, però si no pares 
potser al final pensaré que és millor deixar-te’l endur.

Hi ha com una veueta que et diu «Segueix-lo de prop»,
i una que no t’escoltes que et diu «Ves a poc a poc,
algú que de tu escapa, millor deixar-lo marxar».
Però, potser si s’escapa, és perquè jo el pugui atrapar.

Corro sota la pluja...

Corro perquè ja arribi el lloc on hem d’arribar,
i veure clar als teus ulls si el record segueix allà.
Corro perquè ja arribi el moment de descansar,
i saber si ho fas veure o és cert que et vols escapar.

Corro sota la pluja...
... deixar-te marxar.

a)

Doncs sí, al final hem canviat els mobles del menjador. 
Abans hi teníem una catifa força antiga, i ara hem de-
cidit no posar-n’hi cap. Hem comprat una taula molt 
elegant de fusta i unes cadires que també són de fusta 
però més fosques, gairebé negres. Ah, i també hem 
pintat la paret: ara és de color ocre, i queda molt bé 
perquè hi ha molta llum natural. 

b)

—Hola, com et dius?

—Àlex.

—Jo soc la doctora Floresví. Què t’ha passat?

—He caigut al carrer quan he vist que perdia l’autobús. 

—Et fa mal la cama? Hi tens una bona esgarrinxada.

—Sí, sobretot el genoll. 

—Et farem una radiografia per descartar que t’hagis 
trencat res.

—Moltes gràcies, doctora.

c)

Avui hi haurà cel ennuvolat a bona part del territori, 
però cap a l’interior i a l’est hi farà un dia assolellat. 
Només hi haurà pluges als Pirineus. Les temperatures 
seran elevades per l’època de l’any en què ens trobem.

d) 

—Bona tarda, trucava per saber si queden entrades 
per al concert dels Txatximu. 

—Bona tarda. Sí, encara en tenim. Per quin dia en 
voldria? 

—Podria ser per dissabte al vespre?

—Em sap greu, només n’hi ha algunes per al diven-
dres a la nit i per diumenge a la tarda.

—Vaja. A quina hora serien?

—Les de divendres són per a les deu de la nit, en que-
den cinc, i les de diumenge són a les cinc de la tarda, 
en queden quinze.

—Doncs n’agafarem dues per al diumenge. A nom de 
Sandra Pi.

—Molt bé, ja les tenen reservades. Les poden passar a 
pagar i recollir el dia abans al mateix teatre.

—Gràcies.

Activitat 06 71

a)

Normalment deixo el llibre a la tauleta de nit, però no 
hi és. L’he buscat per tot arreu i al final l’he trobat a 
terra, al costat del llit. Ahir em vaig adormir llegint i em 
devia caure.

b)

La Kira, havent dinat, cada dia fa la migdiada. S’estira 
al llit, es tapa amb una manta, es posa música per 
relaxar-se i fa una migdiada de vint minuts. Amb això 
ja en té prou per continuar treballant tota la tarda al 
laboratori.

c)

Avui he anat al mercat, com cada divendres. Volia 
comprar peix, però hi havia molta cua a la parada i 
me n’he anat. A la parada dels ous, n’he comprat mi-
tja dotzena. També he comprat verdures: albergínies i 
carabassons. De patates i cebes ja en tenia i no n’he 
comprat. Ah, també he comprat una barra de pa!

d)

El Pep és el meu germà gran, però no ens assemblem 
gens. Jo soc baix, en canvi, ell és alt i prim. És ros i té el 
cabell arrissat. El duu curt pels costats però se’l deixa 
llarg per dalt, i porta una mica de serrell. A més, és 
molt més atrevit que jo: sempre porta jerseis de colors 
i estampats cridaners.
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Activitat 07 72

AÏDA: Quina gana que tinc! Demanem el menú o mi-
rem la carta?

SERGI: A veure què hi ha al menú.

AÏDA: Mira, remenat de bolets i espàrrecs, m’encanta!

SERGI: Però no tenies tanta gana? 

AÏDA: Sí, però em reservo per a les postres. M’han dit 
que en aquest restaurant són espectaculars. 

SERGI: Jo m’estimo més els macarrons gratinats. I de 
segon, què? Carn o peix?

AÏDA: Jo soc més de carn, ja ho saps. Pollastre rostit 
em va bé.

SERGI: Bacallà amb samfaina... no sé, no sé, després 
dels macarrons... M’apunto al pollastre.

AÏDA: I mira les postres, mira...

SERGI: Oh, tenies raó. Potser podríem començar pel 
final... 

AÏDA: Vols dir que ens ho acabarem tot? Lleugers no ho 
semblen, aquests pastissos!

SERGI: Vinga, va, que ara feia temps que no sortíem a 
menjar fora de casa.


