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Unitat 1. Activitat 6 (pàgina 10) 

—Bona vesprada, tinc una cita amb el doctor Lloret a les 17.00. 
—És vosté Teresa Amorós?
—Sí. 
—És la primera vegada que ve?
—Sí. 
—Aleshores, hauríem d’omplir una fitxa amb les dades personals. Quin és el seu nom i cognom 
complets? 
—Em diuen Teresa Amorós Pastor.
—On viu?
—Visc al carrer Xixona, número 24 de Novelda.
—Quants anys té?
—Tinc trenta anys. 
—Té telèfon?
—Sí, és el 96 539 93 12. 
—Molt bé, ja està tot. Espere’s un moment que de seguida avise el metge. 

Unitat 1. Activitat 7 (pàgina 10)

—Diga’m.
—Hi és Rosa?
—Rosa? Ací no viu cap Rosa.
—Disculpe, he telefonat al 96 45 89 35 61? 
—No, aquest és el 96 45 89 35 62. 
—Perdone, m’he equivocat.
—No passa res. 

Unitat 1. Activitat 9 (pàgina 11)

—Hola! Bon dia! Volia sol·licitar el carnet de soci del Pavelló Municipal.
—Molt bé! Primer m’ha de dir algunes dades personals. Com es diu?
—Marta Bernabeu Miralles.
—Diga’m l’adreça completa.
—Carrer d’Alacant, número 29, escala 3, porta 6, 03660 Novelda.
—Quina és la seua data de naixement?
—El 15 d’abril de 1982.
—I el seu número de DNI? 
—21850071M. 
—Em pot deixar un telèfon de contacte, per favor?
—694 042 398. 
—Molt bé. Ja està tot.

Unitat 1. Activitat 15 (pàgina 12)

—Hola, Sophie! Com estàs?
—Molt bé, gràcies. I tu?
—Molt bé, també. Coneixes la meua germana?
—No, no la conec.
—Doncs, et presente Anna, la meua germana. Anna, ella és Sophie, una companya de la 
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facultat. És anglesa, però ara viu a Castelló.
—Encantada de conéixer-te. 
—Molt de gust. 
—Bé, doncs, ja ens veurem. 
—Sí, que vaja bé. 
—A reveure. 

Unitat 2. Activitat 5 (pàgina 20)

—Fill meu, alça’t del llit.
—Papà…
—Són les nou del matí i hauries d’estar a l’institut.
—Papà, no hi puc anar.
—Per què?
—Perquè sóc un adolescent immers en una crisi existencial.
—Tots hem passat per això.
—Ja, però… Hi ha tantes coses que no entenc, tantes preguntes sense resposta.
—Per exemple?
—¿A qué huele el aire? ¿A qué sabe la música? Papà, què hi puc fer?
—Deixa’m que et parle d’un producte absolutament revolucionari, Foxter and Faxtor.
—Foxter and Faxtor?
—Foxter and Faxtor és un producte que solucionarà els problemes de molta gent. És el cas de 
Lluís.
—El fill de Tomeu?
—Efectivament. Si recordes, Lluís era un jove acomplexat per la seua calvície. Un dia va provar 
Foxter and Faxtor com a loció capil·lar i va notar els efectes immediatament.
—És cert. Ara té una cabellera espectacular.
—No, no. El que va passar és que li va tocar la loteria.
—Bé, i també li va créixer el cabell.
—No, el que porta és una perruca.
—Increïble. Vols dir que Foxter and Faxtor pot canviar la sort de la gent?
—Lluís n’és un exemple.
—Papà, creus que funcionarà amb mi?
—Telefona al 900 30 31 32 i aconsegueix el teu Foxter and Faxtor.
—Gràcies, papà.
—Com han pogut comprovar, Foxter and Faxtor és un producte sorprenent i miraculós. Que 
necessita abrillantar el terra de la cuina? Foxter and Faxtor. Que vol escriure un poema a la 
seua núvia però no troba la rima adequada? Foxter and Faxtor. Que vol estudiar Informàtica per 
correspondència? Cursos DDD. Foxter and Faxtor ha canviat la vida de molta gent. És el cas 
de la meua veïna.
—Hola.
—Ui, hola, quina sorpresa! Com estàs?
—Molt bé gràcies a Foxter and Faxtor.
—Conta’ns la teua experiència.
—Jo abans era una persona molt obesa. Havia provat tot tipus de productes per aprimar-me: 
el Fingel and Fingel, el Fashion and Feshion i el Simon and Garfunkel, sense cap resultat. 
Finalment, vaig provar el Foxter and Faxtor i aquest no sols em va aprimar sinó que em va 
canviar de sexe.
—Gràcies, Paco.
Carles Alberola i Roberto Garcia, Spot 

(fragment adaptat)
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Unitat 2. Activitat 6 (pàgina 20)

EstEr: Aquesta família no para mai de donar faena! Tot el dia netejant, cuinant, llavant, 
planxant. Però encara sort que tinc tres fills que són tres sols. El primer, l’Albert, pensàvem 
que seria fill únic, però després d’uns quants anys em vaig tornar a quedar embarassada. Molt 
bé, déiem! Un segon fill, la parelleta i ja està! Quina sorpresa quan ens van dir que esperàvem 
bessons! Jo vaig deixar la faena de planxadora en una tintoreria per a dedicar-me a fer-ho a 
casa.

VicEnt: Com ta casa no hi ha res. Després d’ajudar un poc amb les faenes sempre hi trobes 
la butaca i poder anar en camiseta sense que ningú et diga res. El millor moment del dia: tota 
la família reunida. I quan hi ha futbol, ens asseiem tots junts per mirar-lo! Això sí, no deixe el 
comandament a ningú, per si de cas. A l’Ester cada vegada li agrada més el futbol, fins i tot em 
comenta les millors jugades com una experta.

AlbErt: Mon pare ha decidit que, fins que no millore les notes, no puc eixir amb els amics. I ací 
em teniu, amb tota la família mirant la tele. A mi el futbol m’agrada de veure’l al bar, fent-me’n 
una amb els amics. Com a mínim podrien dir-me on m’han amagat l’equip de música. Segur 
que Plató ho sap. Li vaig posar aquest nom quan era un cadell i el van dur a casa. Jo estava 
estudiant els filòsofs grecs i Plató era el que més m’agradava.

Víctor: M’encanta fer enrabiar la meua germaneta! Això que els bessons ens avenim en tot és 
un tòpic. Jo me l’estime molt, però no li perdone que nasquera 5 minuts més tard que jo i que 
s’haja endut el mèrit de ser la més menuda. Només això, perquè després va ser la primera a 
caminar, la primera a parlar, la que trau millors notes... Fa igual: jo seré un futbolista famós i les 
xiques se’m rifaran!

MArtA: Això de ser la xicoteta de la família té els seus avantatges i els seus inconvenients. Ara 
mateix Víctor no em deixa en pau, però quan em convé també me n’aprofite.

ÀViA: No, si al balancí no s’hi està malament, però el futbol no l’aguante. Jo preferiria veure 
una pel·lícula d’aquelles en blanc i negre que em recorden quan era jove i anava al cinema a 
festejar amb el meu difunt marit. El trobe a faltar, però em consolen els meus néts, la meua filla 
i el meu gendre.

Unitat 3. Activitat 7 (pàgina 30)

—Home Joan, quant de temps! Què fas tu per ací? Mai hauria dit que ens trobaríem en un 
balneari...
—Ja veus, com que estic de vacances, he vingut a passar un cap de setmana relaxat. I tu, 
Anna? Que estàs estressada o què?
—Doncs un poc... perquè, amb la vida que duc últimament, en tinc per això i per a més. I abans 
de caure malalta he decidit vindre al balneari.
—I això? Què t’ha passat?
—Res de l’altre món. Que des que vaig començar a treballar fa uns mesos, em falten hores del 
dia per a fer-ho tot.
—Vinga, dona, no serà per a tant. Vols dir que no exageres un poc?
—Que exagere? Mira: tots els dies matine, pose el despertador a les sis, perquè, si no, no tinc 
temps de deixar endreçada la casa abans d’anar-me’n a treballar. Total que m’alce, faig el llit i, 
mentrestant prepare el desdejuni, comence a netejar la casa... agrane, torque la pols, fregue 
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i, al mateix temps, em desdejune: em prenc un café amb llet i una llesqueta de pa torrat amb 
oli... i, per si això fóra poc, també prepare alguna coseta per a dinar, perquè de segur que, en 
arribar al migdia, no tinc temps de posar-me a cuinar. La qüestió és que cap a les set del matí 
ja vaig amb la llengua fora i... o m’espavile o arribe tard a la faena. A córrer una altra vegada: 
em dutxe, em rente les dents, em vist, em pentine, em pinte un poquet i, com una bala, me’n 
vaig a la parada de l’autobús perquè em poso a treballar a les vuit i mitja. Cap a les dos torne 
a agafar l’autobús i, en arribar a casa, em torne a posar les piles, perquè només tinc dos hores 
per a dinar. Pare taula, dine, despare taula, escure i, de tres a tres i mitja, m’assec un poquet 
al sofà i, mirant la tele, faig una becadeta que em deixa nova. Després, torne a la faena i hi 
estic de cinc a huit. A mitjan vesprada, a l’hora del berenar, menge una miqueta, perquè, si no, 
no ho resistiria, però res, berene un suc de taronja o un iogurt i poca cosa més. En fi, que isc 
a poqueta nit de treballar i torne a casa caminant, perquè és l’única manera que faig exercici, i 
quan arribe a casa ja són quasi les nou i de l’única cosa que tinc gana és de gitar-me, però faig 
el que no he tingut temps de fer: llegesc el diari, escolte un poc de música i... com que, quasi 
sense adonar-me’n, ja s’ha fet de nit, prepare el sopar, sope i mentrestant mire les notícies, em 
pose el pijama i, cap a les onze, em gite i... a dormir de pressa, que si no l’endemà no hi ha qui 
m’alce. Què et sembla? En tinc per a estar estressada o no?
—Sí, sí, i tant que sí, dona, jo també ho estaria… Però sempre tens el cap de setmana per a 
descansar i relaxar-te.
—El cap de setmana? Vinga, va, que fas broma o què? El dissabte és l’únic dia que tinc per a 
anar a comprar i, com que he de comprar per a tota la setmana, m’he d’organitzar bé: faig la 
llista, agafe el cotxe i vaig a un d’aquells supermercats que tenen de tot… i al final em passe 
tot el dia comprant i organitzant la compra. De manera que quan acabe, l’única cosa que em 
demana el cos és descans, de manera que ara ja no isc ni els dissabtes. I el diumenge, què 
vols que et diga? El dedique a netejar, clar!, i quan acabe ja no estic per a res ni per a ningú, 
perquè em pose de malhumor només de pensar que l’endemà és dilluns i que comença una 
nova setmana.
—Ai, xica, estic esgotat només de sentir-te. Crec que m’estaré una setmaneta sencera més ací, 
al balneari, a veure si així se’m passa el teu estrés.

Unitat 4. Activitat 4 (pàgina 40)

—Bona vesprada!
—Bona vesprada!
—És ací la immobiliària Nord?
—Ací mateix.
—El meu company i jo estem buscant un pis de lloguer.
—Perfecte, de quantes habitacions estem parlant?
—En volem més de dos. 
—Més de dos, bé! Ara mateix en tinc de tres a l’avinguda del Mediterrani.
—I aquest pis és a prop de la universitat?
—Bé, concretament el primer el tenim a tres-cents metres.
—Ens interessa almenys que tinga garatge.
—Sí, perfecte! Dos d’ells en tenen.
—Això significa un suplement addicional?
—Sí, és clar! De cinquanta euros.
—D’acord! A banda del garatge, ens agradaria saber si té un balcó ben assolellat. 
—Mire! Concretament en té dos.
—D’acord! Un en cada habitació o repartits per la resta de la casa?
—Un al menjador i l’altre a l’habitació de matrimoni.
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—Perfecte! A banda d’això, ens agradaria saber si és a prop de la platja.
—A un quilòmetre aproximadament.
—Disposa de rebedor llarg o més aviat és curt?
—De rebedor, a penes en té, és a dir, és curtet.
—De quants metres quadrats estem parlant pel que fa als pisos?
—Dels tres pisos, el primer disposa de 120 metres, el segon de 100 metres i l’últim, que és el 
més nou, de 80.
—Ens agradaria pensar-nos-ho. Ara bé, creiem que estem disposats a pagar el lloguer que 
vosté considere.
—Concretament, el lloguer del més barat és de 500 euros.
—I la fiança?
—Clar, la fiança representa un mes addicional del lloguer que es manté com a dipòsit, és a dir, 
1.000 euros.
—1.000 euros el primer mes, i la resta de mesos 500, no?
—Correcte!
—Canviant d’assumpte, de quin tipus de barri estem parlant? És una zona tranquil·la o, per per 
contra, hi ha molt de guirigall?
—Estem parlant d’un barri habitat per universitaris, és a dir, un barri tranquil.
—D’acord! I el veïnat? Com és?
—El veïnat, com bé li he dit, és de tota classe, però hi ha gran majoria de gent jove 
universitària.
—Em sembla que estan bastant bé els pisos, però quant s’hi construïren?
—El primer té 10 anys, el segon en té 8 i l’últim 3.
—Aleshores, són pisos nous?
—Sí, concretament al primer li han fet una reforma recentment.
—I supermercats? En té a la vora, o, al contrari, estan lluny?
—A la mateixa avinguda del Mediterrani.
—Són uns pisos ben complets.
—Totalment!
—Volíem saber si disposeu també d’algun xalet prop de la platja?
—De xalets, ara mateix, en disposem de dos.
—D’acord! I àtics? 
—Ara mateix no, senyor!
—És a dir, que ens quedem un dels tres pisos de l’avinguda del Mediterrani o un xalet vora 
platja.
—Ara bé, si es queden un xalet estem parlant de més diners.
—Quants diners més?
—De 700 euros més concretament.
—Ens deixes uns minutets per pensar-nos-ho?
—Perfecte, quan vosté vulga.
—Doncs bé, d’ací a una estoneta telefonarem de nou. D’acord?
—D’acord. Moltes gràcies. Fins ara!
—Vinga, fins ara. Gràcies a vosté.

Unitat 5. Activitat 3 (pàgina 50)

—Irene? Hola Irene, sóc la Sara.
—Sara, quina alegria! Et sent una mica malament... aquest mòbil perd de vegades la cobertura.
—Quines coses té la tècnica! Et telefone des de casa... Com estàs, bonica? Encara et trobes a 
Morella?
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—És clar que sí. Encara em queda una setmaneta, com a mínim. Estic passant-m’ho d’allò més 
bé.
—He rebut la teua postal. M’ha fet molta il·lusió que et recordares de mi. Com és tot això?
—És fantàstic. La vila és de somni. Tot és una gran muralla. Hi ha un fum de portes: la de Sant 
Miquel, la de Sant Mateu, la del Forcall, la del Rei, la dels Estudis i la de la Nevera... si no me’n 
deixe cap!
—I sempre has d’eixir per les portes? Pareixeràs una donzella medieval!
—Sí... aquesta és la sensació que em fa. Els meus amics d’ací ja m’ho diuen, ja... Però el més 
bonic de tot és la basílica de Santa Maria la Major, que està a la part més alta del poble, baix 
mateix del castell. Davant té una plaça. Tot el costat de l’església està tocant la roca del castell. 
A l’esquerra hi ha el convent de Sant Francesc, amb l’església que acaben de restaurar per a 
fer concerts i tot. Al costat de l’església hi ha un claustre que també estan restaurant. Saps? Hi 
ha una imatge gravada d’una dansa de la mort!
—Què em dius ara? Quina por, no?
—No, dona, no. És un dels pocs gravats conservats... un autèntic orgull per als qui som del 
país. Això sí, fa una mica de sensació...
—I què més em contes de Morella?
—És una ciutat que, com més la veus, més t’enamora. Saps que han reconstruït l’antiga 
Fàbrica de Giner, que es dedicava fa temps al tèxtil, als afores del poble?
—I ara què és, algun museu?
—No, hi han fet un hotel temàtic preciós.
—On és? A l’entrada de la muralla?
—No, és més avall. Si ixes des de la plaça arxiprestal, on hi ha la basílica, has de baixar per les 
costeres de Prades i de Sant Joan, per arribar finalment a la porta de Sant Mateu. Després, cal 
anar camí de Castelló i, tot seguit, camí del Forcall i de Sorita, dos pobles de la comarca. Ben 
poc després ja es veu la fàbrica de Giner.
—Si que et coneixes bé la ciutat, Irene. Si hi tornes l’any que ve, t’hi acompanyaré. D’acord?
—Genial, li ho diré als meus amics. Segur que se n’alegren. Mira, t’envie per correu un plànol i 
uns fullets explicatius de la ciutat... per veure si et fa goleta. Ens veiem a Gandia prompte.
—Telefona’m tan bon punt arribes. Adéu Irene i passa-ho molt bé.
—Adéu Sara. Gràcies per haver-me telefonat.

Unitat 6. Activitat 4 (pàgina 60)

—Bon dia, sóc Roser Berbegall. M’han citat ací, a les onze, per a una possible faena.
—Bon dia, acomode’s, per favor. Jo mateix li he telefonat. Sóc el senyor Soldevila.
—He dut, com em va demanar, el meu currículum.
—Molt bé, després me’l miraré detingudament. Ara és millor que parlem vosté i jo. Li interessa 
el món dels negocis?
—Si li he de ser sincera, sempre havia pensat que el meu futur laboral aniria per uns altres 
camins, però, a hores d’ara, m’adone que he d’estar oberta a conéixer qualsevol altra 
perspectiva.
—M’agrada que em parle amb sinceritat. El que nosaltres busquem és algú que faça, d’una 
manera més detinguda, el que estic fent ara ací amb vosté, seleccionar el personal de la nostra 
empresa, que s’ha d’ajustar a uns paràmetres molt concrets: han de ser persones joves, amb 
carrera universitària, que tinguen ambició de progressar ràpidament i, per descomptat, amb 
bona presència.
—Vol dir que això és el que espera de mi?
—Si resulta seleccionada, vosté haurà d’actuar sense escrúpols ni sentimentalismes. Ací, l’únic 
que ens interessa és el futur de la nostra empresa. Volem, per tant, que el nostre personal siga 
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el més competitiu... Ha fet mai abans aquesta faena?
—La veritat és que no, i no m’interessa. Que passe un bon dia!

Unitat 7. Activitat 5 (pàgina 70) 

—Hola, benvinguts a la secció del nostre programa «Us done un remei». Es tracta d’un espai 
en què la nostra experta dóna consells sobre les preguntes que li formuleu. Bona vesprada, 
Rita.

—Bona vesprada. A vore, quins assumptes hem de tractar hui?
—Mira, primer de tot ens escriu una oient de Mutxamel. Ens conta que l’altre dia va eixir al 
camp amb la seua família i que es va recordar de tu i dels teus remeis. Diu que tan de bo hi 
hagueres estat amb ells, perquè la seua filla es va marejar durant el viatge, al marit li va picar 
un insecte i el menut de la casa es va torçar un turmell; a més, a ella, a causa de tants de 
sobresalts seguits, li va entrar el singlot.
—Ai, pobres, quin dia degueren passar… Mira, per evitar el singlot va molt bé beure a l’inrevés, 
és a dir, posant el got sobre el llavi superior, inclinant-se un poc. Per a la xiqueta que es va 
marejar, li recomanaria xuclar mitja llima, ja que el sabor àcid que té va molt bé per a evitar el 
vòmit. Per a la picada d’insecte, és molt bo aplicar a la zona amoníac rebaixat amb aigua. I pel 
que fa a la torçada de turmell, hi ha una solució infalible: un cataplasma. Es tracta de batre una 
clara d’ou i afegir tres cullerades de farina; la mescla es posa en un drap i s’aplica a la zona 
danyada durant tres nits.
—Molt bé, però no sé si la nostra oient tindria a l’abast tot el que ens has recomanat. 
—Home, cal tindre una bona farmaciola sempre a mà per si de cas, a més d’incloure alguns 
dels ingredients que us recomane durant la secció.
—Clar que sí, Rita. A vore, tenim una altra consulta que ens arriba d’Alacant. Diu que no sap 
què fer amb la tos i que té uns atacs de tos a la nit que la deixen afònica.
—Ja m’ho crec. Però de segur que no ha provat un dels remeis més eficaços: bullir dos pomes 
amb la pell neta i un poc de regalèssia negra (d’herboristeria) i, després, s’hi afegeix mel. Quant 
a l’afonia, només cal que xope un mocador gran amb alcohol, que se’l lligue al coll i que dorma 
amb ell tota la nit. La veu li retornarà a l’endemà.
—Quins remeis tan curiosos, Rita. Ara tenim un correu electrònic d’un oient de Sant Joan. Ens 
comenta que de vegades li sagna el nas.
—D’acord. Mira, hi ha un remei que sempre va bé per a les vies respiratòries: l’aigua amb sal. 
S’ha de bullir un litre d’aigua amb una cullerada gran de sal fina. S’ha d’aplicar la solució amb 
una xeringa sense agulla i, després, s’ha de posar gel embolicat amb un mocador sobre l’os 
nasal, inclinant el cap endavant.

Unitat 8. Activitat 4 (pàgina 80) 

—Bon dia, senyora!
—Bon dia, xic!
—Voldria pomes. Aquelles que té allí, grosses i verdes, d’on vénen?
—Aquestes pomes d’ací són del bancal de Manolo.
—Les veig en molt bon estat, pose-me’n un quilo, per favor!
—Perfecte, ara mateix… Són les millors!
—Si vosté ho diu... Els plàtans que té allà dalt els veig prou verds, no en té de més madurs?
—No t’enganyes, estan en el seu punt, com si foren de Canàries.
—Tinc el rebost ple, però així i tot pose-me’n mig quilo.
—Acabaràs d’omplir el rebost amb este mig quilet.
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—Taronges sí que en busque; aquelles d’allà, les grandotes.
—Les clementines són de la Ribera, d’Algemesí, concretament.
—Fan bon suc, senyora?
—És clar, d’on creus que vénen? Són de bona terra.
—Pose’m una llima, per favor, per a l’arròs.
—Soles una llima?
—Una, una.
—Molt bé, ara mateix!
—I de raïm? Aquell grandot que veig allí, groc, me’l deixa tastar?
—Per descomptat, pren-ne un grapat i tasta’l. Està mel.
—Li faré cas, em fie de vosté. Que bo! En vull quilo i mig.
—Perfecte!
—Què em diu de les cireres?
—Les cireres són de la millor terreta del món, de la Torre de les Maçanes. Són picotes i ben 
sucoses.
—Molt bé, pose-me’n un quilo.
—D’acord.
—Aquesta part d’hortalisses no l’havia vista. Pose’m cinc cogombres per a l’amanida. 
—Els cogombres per a fer una ensalada van de categoria. 
—Pose’m un quilo de bledes per favor.
—En vol un quilo? Perfecte. 
—Gràcies, senyora. Ja ho tinc tot.
—Ja ho té? No vol xampinyons, raves, carxofes o safanòries? Han eixit molt bones.
—No, gràcies, ja estic servit.

—Bon dia, senyor!
—Bon dia, jove! Què voldria vosté?
—M’apetiria per a esta nit, un quilo de sardines.
—Un quilo de sardines? Ara mateix, senyor! Les sardines si les fa torrades es reduiran 
òbviament.
—Gràcies. A quant té les clòtxines?
—Barates, barates, no patisques…
—Doncs pose-me’n quilo i quart.
—De fet, al vapor també estan molt bones.
—El polp és fresc o congelat?
—Ben fresc, com ha de ser.
—D’acord, pose-me’n una peça, que el vull sencer.
—De seguida. Que no vol sèpia?
—Sèpia en vaig fer ahir, però bé, com que ens agrada també torradeta pose, pose-me’n una.
—A veure Pepica, posa-li una sèpia al xic.
—Per últim, vull també aladroc i el veig molt fresquet. En vull mig quilo.
—Un quilo d’aladroc, com toca, que no el venem xicotet…
—D’acord, senyor, gràcies, ara me’n vaig cap al forn.
—Que vaja bé xic. Adéu.

—Bon dia!
—Bon dia. Pose’m una caixa d’ensaïmades!
—De Mallorca?, estes són les millors. 
—Les millors? Bé, em fie de vosté. I el bescuit que té ací?ací?
—El bescuit és exquisit, vols tastar-lo? Talla’n un tros, Tonyi!
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—Molt bo, de veritat, però si l’he tastat me l’he de quedar?
—Oi! Si el tasta, de segur que se’l quedarà.
—Té raó, vosté. A com està?
—Barat, per ser vosté que és molt templat.
—Com que vinc totes les setmanes, supose que no hi deu haver cap problema. 
—La seua dona sempre s’ha fiat de mi.
—Ho sé, per això he vingut a vosté. El vull sencer.
—Gràcies bonico! Això està fet.
—Pose’m les galetes de xocolate que compra la meua dona. Una bosseta d’eixes.
—Les galetes són boníssimes, ideals per a banyar-les i mullar-les amb la llet.
—Els xiquets, de segur que també en voldran.
—Clar que sí! 
—Crec que ja ho tinc tot, senyora!
—Bona setmana i fins divendres.
—Adéu i bon negoci.

Unitat 9. Activitat 4 (pàgina 90) 

Agost de 2009
Hem estat a Praga. Per fi. Quin encant de ciutat! Una gran sorpresa, això sí, sobretot quan 
una té aquella sensació estranya en deixar les maletes a l’hotel. Era un d’aquells edificis de 
l’era comunista, que recordava els edificis on es concentren els esportistes en campionats o 
olimpíades. Però el centre quedava ben lluny, molt lluny. Per això, fins que a l’endemà vam 
arribar al nucli antic, més enllà del Národní Muzeum, això és, el Museu Nacional Txec, no vam 
tindre l’autèntica impressió de la ciutat. Fins aquell moment, en el trajecte iniciat a l’hotel, tot 
era gris i lleig, uns carrers de ciutats industrials contaminades. Però tan bon punt vam arribar 
al Museu i el vam envoltar, vam endur-nos la primera gran sorpresa: la gran plaça allargada de 
Wenceslau, una de les zones més animades de la ciutat. Hi havia de tot: cafés, hotels de luxe, 
discoteques, gelateries, cinemes, botigues... un bon presagi per al que havia d’arribar després.

Tot seguit ens endinsàrem en la part més antiga, Staré Mêsto, a una banda del riu Moldava, 
que divideix la ciutat en dues parts. La part dreta del riu, on vam anar primer, ens reservava 
sorpreses magnífiques, com ara la plaça de la Ciutat Vella, un espai irregular on es fusionen 
diversos estils arquitectònics, des de l’edat mitjana –com l’Ajuntament–, als palaus barrocs 
o els monuments de principi de segle. I l’església T´yn, aquella típica imatge de la ciutat que 
apareix en tots els fullets de viatge: una fascinant església gòtica amb dues torres bessones 
que es troba dins del pati d’un dels edificis de la plaça de la Ciutat Vella. Però el que més em 
va agradar va ser la torre de l’Ajuntament, que des del capdamunt dels 60 metres d’altura 
ofereix unes bones vistes de tota la ciutat. A més, hi ha un rellotge astronòmic del segle xv, on 
hi ha un munt de figuretes que avancen l’hora: un esquelet que toca a morts, els dotze apòstols 
que apareixen per unes finestretes molt xicotetes, un gall que mou les ales i una imatge que 
rememora la presència dels temuts turcs en èpoques passades.
També va ser molt interessant la visita que vam fer durant tot un dia pel castell de Praga, a la 
part esquerra del riu, en l’anomenat Hradcany, una zona on s’arriba després de passar pel pont 
de Carles IV, per damunt del riu Moldava. El castell de Praga és un conjunt d’edificis alçats 
entre els segles x i xx units per patis interiors. Hi ha la catedral i el Palau Reial, que era la 
residència oficial dels reis i ara és el centre de la vida política de la República Txeca. La millor 
descoberta va ser l’avinguda Daurada, un carrer estret carregat d’antigues cases, diminutes, 
pintades en colors vius on vivien, segons la llegenda, els artesans i els alquimistes de la cort 
del rei Rodolf II... Però això és mentida, es van construir en el segle xvi per als vigilants del 
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castell i a principis del segle xx es va convertir en la residència d’artistes i d’escriptors pobres, 
com el conegut Franz Kafka. 

En conclusió, va ser un viatge fantàstic!

Unitat 10. Activitat 3 (pàgina 100) 

Hola, bona nit! Portem pràcticament deu dies que no n’estem tenint. Necessitem una bona 
pertorbació ben activa, que estiga al sud del País Valencià, i que ens envie una bona llevantada 
o vents del sud, que fan ploure bona cosa. I això encara no ha passat.

Però no tot està perdut. Una pertorbació es podria situar al sud de les nostres comarques i 
podria provocar aquestes precipitacions destacables. 

Veiem ara imatges en directe de la ciutat de València, amb el cel tapat, està completament 
carregat, amb una temperatura de 12 graus, fa fresqueta, un 78 % d’humitat, una humitat molt 
alta i provoca una sensació de fredor. Ara mateix està començant a ploure. A les comarques 
del nord de Castelló ho comença a fer amb una certa gana, segons ens han dit els nostres 
informadors. Concretament des de Vilafranca ens diuen que han començat a caure volvetes 
de neu, insuficients encara perquè el terra es puga cobrir de blanc, però és una porta oberta a 
l’esperança perquè la manca d’aigua s’acabe. A l’extrem sud, a Oriola, també ha començat a 
plovisquejar fa unes hores. El temps es mostra, doncs, molt insegur i continuarà així. Fins i tot 
la possibilitat de pluges augmentarà la pròxima nit.

Si mirem el mapa enviat pel satèl·lit, veiem que aquesta nit han caigut unes trombes d’aigua 
a les comarques del nord de Girona. Una gran massa de núvols està arribant des de les 
comarques de ponent i abraça gran part de les comarques d’Alacant i es dirigeix cap al centre 
de la comarca de l’Horta.

El mapa isobàric previst per a demà al migdia ens presenta la baixa pressió davant de les 
costes valencianes. Amb tot, hem rebut mapes contradictoris: també ens la presenta una mica 
més endins de la mar, prop de l’illa de Menorca. D’aquesta última manera, l’oratge seria ben 
complex a les Illes Balears durant tot el dia de demà. En qualsevol cas, ha de ploure demà tant 
a Castelló com a Alacant com a València. Sobretot tenint en compte l’entrada d’aire fred que 
reforçarà aquesta pertorbació. 

Demà al migdia, la pertorbació s’allunyarà cap al golf de Lleó i s’endinsarà a França. Darrere 
quedarà una nova invasió d’aire polar que abraçarà tota la península Ibèrica i que farà baixar 
les temperatures dràsticament. Ací ho notarem a partir de demà a la vesprada. Hi haurà molt de 
rebombori en els pròxims dies, amb molts canvis, d’un dia a l’altre.

El pronòstic, per concloure, és que demà i despús-demà plourà. A les muntanyes de Castelló 
i les del nord d’Alacant pot nevar, entre els 800 i 1.000 metres, tot pujant a 1.200 a partir 
de despús-demà. Vents variables, de mar cap a terra, i la mar molt remenada. Hui hi havia 
ones de 3 metres d’alçada. Les temperatures seran les mateixes, molt fredes per a l’estació 
en què estem. A les Illes Balears poden repetir-se aquesta nit les pluges fortes que demà es 
desplaçaran cap a Catalunya, on plourà ben fort a la vesprada de demà. I al Pirineu, neu a 
qualsevol alçada. Les temperatures, sense novetats, és a dir, baixes.

A veure si finalment acaba la sequera!
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Unitat 11. Activitat 4 (pàgina 110) 

Jordi: Aquesta vesprada no se’ns acudeix què fer… I si anem a patinar a la pista de bàsquet?
MArinA: Una altra vegada, no. Ja hi vam anar ahir i em fan mal les cames!
Jordi: Doncs, què podríem fer? Ei, anem al cinema a veure Rec 5.
PAulA: Ah, no! No m’agraden les pel·lícules de por. A banda, estic sense un cèntim.
ÀlEx: Ja! El que passa és que a tu solament t’agraden les d’amor... Mua, mua! Amor meu, 
t’esperaré sempre...! 
P.: Doncs, mira, millor «fes l’amor i no la guerra», guapet.
M.: Per què no traus el tauler i fem unes partides d’escacs?
À.: Millor jugar a alguna cosa en què hi poguem participar els quatre: a les cartes o al Trivial, al 
Tabú...
J.: Vinga, va, al Trivial. Però, quan acabem, se n’anem a berenar a la Xixonenca i, qui guanye, 
no ha de pagar res.
M. i P.: Clar! Com que saps que guanyaràs tu!
À.: Doncs, podem jugar per parelles...

Unitat 12. Activitat 3 (pàgina 120) 

—Bona vesprada!
—Bona vesprada! Pot seure, per favor?
—Moltes gràcies, quan vulga comencem.
—Segons el seu currículum, vosté no té massa experiència en aquest sector relacionat amb els 
materials elèctrics, però m’ha interessat el seu perfil. Per què està interessat en aquest lloc de 
treball?
—Pense que pot estar relacionat el fet que haja estat reposador en un hipermercat amb el 
coneixement del material elèctric que ací tracteu.
—Coneix el material de baix consum d’última generació?
—Conec les bombetes, els leds, les garlandes, a banda d’endolls, lladres, bases i altres 
elements...
—Veig que domina bastant bé l’assumpte. Quant de temps porta treballant?
—Set anys. Cinc en un hipermercat i dos en una empresa, la qual ha fet fallida. 
—Quins idiomes domina?
—Domine l’anglés, el francés i el valencià en un nivell alt.
—En un principi la faena està enfocada a mosso de magatzem: descarregar les mercaderies 
que hi entren, controlar el material i prepararpreparar les comandes que se li oferisquen.
—Perfecte, em sembla interessant.
—Li deia allò dels idiomes per la raó que tenim clients a França, sobretot la part del Languedoc: 
Perpinyà, Montpellier i Narbona. Una mica de francés seria de molta utilitat.
—Sense cap problema. Domine aquest idioma perfectament.
—Viu en aquesta ciutat? Disposa de vehicle?
—Sí, visc a cinc-cents metres de l’empresa. A banda, tinc cotxe.
—Quin permís de conduir té? Alguna vegada potser que li toque repartir les comandes i 
disposem d’una furgoneta gran.
—Tinc el permís B de conducció. Pense que és una faena on puc ser útil, amb coneixements 
d’aquest camp i tinc moltes ganes de treballar. A banda, és prop de ma casa i crec que sóc una 
persona constant i responsable.
—Moltes gràcies per la seua atenció i sinceritat. D’ací a uns dies li telefonarem i li direm la 
resposta a aquesta entrevista.
—Gràcies a vosté, ha estat un plaer.
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—Sobretot estiga disponible per a qualsevol telefonada, ja que s’hauria d’incorporar 
immediatament.
—D’acord, moltes gràcies. Bona vesprada!
—Adéu!
—Adéu, adéu!
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