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BLOC 1

UNITAT 1

Activitat 6 

Rosa: Digui’m?

PRofessoRa: Bona tarda. Soc la Maria, la professora d’un curs de català per a persones adul-
tes. Podria parlar amb la senyora Rosa?

Rosa: Sí, soc jo.

PRofessoRa: Ens han comentat que vostè és la secretària del grup de cuineres.

Rosa: Sí, sí.

PRofessoRa: Doncs miri... Li trucava perquè volem organitzar un berenar sopar per celebrar el 
començament del curs...

Rosa: Molt bé!

PRofessoRa: ...i ens agradaria que hi col·laboressin.

Rosa: Buf! Un moment, que miro l’agenda. Aquests dies tenim molta feina i no som gaires. 
Quin dia ha de ser?

PRofessoRa: Dimecres.

Rosa: A quina hora?

PRofessoRa: A quarts de vuit.

Rosa: A veure, molt bé. Sí, em sembla que ho podrem fer. Quanta gent seran?

PRofessoRa: A classe som vint-i-quatre, però potser aquell dia no hi serem tots.

Rosa: I què voldrien?

PRofessoRa: Havíem pensat que ens preparessin alguns pastissos i alguna cosa per picar.

Rosa: Tot dolç?

PRofessoRa: No ho sé... No, també podrien portar algunes pastes salades.

Rosa: Podríem fer tres o quatres pastissos i un parell de coques de recapte. A la Gero li que-
den molt bones: hi posa cansalada, pebrot, ceba...

PRofessoRa: Ah! Bona idea.

Rosa: De beguda, en voldrien?

PRofessoRa: No. Em sembla que ja hi ha uns quants alumnes que s’encarregaran d’anar-ne a 
comprar. I què s’ha de pagar?

Rosa: Nosaltres només cobrem els ingredients. Som voluntàries, sap? Ho fem perquè ens ho 
passem bé, encara que de vegades...

PRofessoRa: I com ho hem de fer? Anem a comprar nosaltres?

Rosa: No. Cadascú va a comprar el que necessita i després ja li portarem els tiquets.

PRofessoRa: Què pot costar?

Rosa: Depèn, però el mateix que si s’ho fessin a casa.

PRofessoRa: Vull saber-ho, sobretot, perquè els alumnes em preguntaran què han de pagar.

Rosa: Digui’ls que uns deu euros per cada pastís.
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PRofessoRa: Ho hem de passar a recollir?

Rosa: No, no cal. Ja els ho portarem on ens diguin.

PRofessoRa: A l’aula mateix. Allà on fem les classes de català.

Rosa: Sí, ja sé on és. L’any passat gairebé m’hi vaig matricular, però al final no m’anaven bé 
els horaris.

PRofessoRa: Doncs demà al vespre li trucaré per confirmar-li si els alumnes hi estan d’acord.

Rosa: Demà no sé si m’hi trobarà, però pot deixar-me un missatge al contestador.

PRofessoRa: Perfecte, res més, doncs. Moltes gràcies.

Rosa: De res. Bona tarda.

PRofessoRa: Bona tarda.

UNITAT 2

Activitat 6 

Accident de treball

Porto novetats. Podeu mirar el mostrari, sense cap compromís. Com veieu, he vingut aquí 
per oferir-vos la gamma més àmplia de forats del mercat. En tinc de totes les mides i colors. 
Són autoadhesius i alguns models s’autodestrueixen després de fer la seva feina, com els 
magnetòfons de les pel·lícules d’espies. Dividim la producció en dos grans prototips: els 
forats verticals i els forats horitzontals, amb variants que els fan aptes pràcticament per a 
tota mena d’usos. Si m’ho permeteu, us ensenyaré un dels verticals que venem més... Un 
moment. Són una autèntica meravella, el millor regal per a un tafaner. S’enganxen a la paret i 
deixen veure l’habitació del costat o la casa dels veïns, discretament i amb una gran nitidesa. 
Si en teniu un a casa, us adonareu del seu aspecte utilitari i benèfic. Per exemple, si heu de 
vetllar el son de criatures petites sense sobresaltar-les. O bé, si teniu malalts al pis del costat, 
o bé alguna tieta soltera o viuda que necessita ajut. Ja ho deia aquell gran escriptor: «Sense 
avenços com aquest, l’egoisme liquidarà la nostra societat». Però si vosaltres sou més aviat 
ciutadans de forats horitzontals, en tenim uns que són d’interès general: quan una persona 
els coneix ja no en pot prescindir. Com aquest. Veieu? S’encaixa a terra sense cap dificultat. 
Aplanant-lo amb el palmell, hi queda perfectament adherit... I, alehoop, el forat comença a 
absorbir matèria de manera silenciosa. S’ha acabat la brutícia a casa: s’empassa les engrunes 
de pa, la porqueria de sota la catifa, les formigues i els escarabats que es passegen per la 
cuina, els bocins de paper... Xucla tota la brutícia en una colla de pams a la rodona. Què us 
sembla? Útil i original, oi? Amb un parell que en compreu ja s’hi notarà de debò. I si en com-
preu quatre, puc fer-vos un preu interessant.

 PeRe CaldeRs, Tot s’aprofita (text adaptat)
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UNITAT 3

Activitat 1 

—Hola, Marta!

—Ostres, Àngel! Feia molt de temps que no ens vèiem. Ja has tornat de Londres?

—Sí, vaig arribar dimarts. Em quedo a viure a la Cellera de Ter. Per cert, tu que treballes al 
poble, no necessiteu pas ningú a la fusteria?

—Em sap greu, Àngel, però en aquests moments al taller no necessitem ningú més. Per què 
no consultes alguna d’aquelles pàgines web on hi ha ofertes de feina?

—Ja ho he fet i no hi he trobat res.

—Doncs també et podries adreçar al Servei Comarcal d’Atenció Laboral de la Selva i al Servei 
d’Ocupació de Catalunya.

—És una bona idea, no hi havia pensat! En saps els números de telèfon?

—No, però si truques al Consell Comarcal suposo que te’ls donaran. 

—Doncs ja hi trucaré.

—Ah! I ahir, precisament, vaig llegir en la secció d’anuncis classificats del Diari de Girona que 
una botiga de mobles de Girona busca una persona per fer de muntador.

—Ostres! Gràcies! Ja m’ho miraré.

Tasca 3 

Ramon Coromines Isern, cap de Recursos Humans de l’empresa Animals Contents, SA de 
Girona, entrevista Dolors Pla Ferrer, candidata a la feina de representant de productes veteri-
naris a la zona de Girona.

—Bon dia, Sra. Pla.

—Bon dia, Sr. Coromines.

—Com es va assabentar d’aquesta oferta de feina?

—Vaig llegir l’anunci que van posar en la secció de Classificats del Diari de Girona el dia 3 de 
desembre passat.

—Per què vol treballar en la nostra empresa?

—Perquè, a l’àmbit de Girona, és l’empresa més important de productes veterinaris, un sec-
tor que sempre m’ha interessat.

—Com reacciona davant situacions d’urgència?

—Sempre que puc miro d’evitar aquesta classe de situacions, cosa que aconsegueixo treba-
llant amb l’ordre i la planificació suficients. De tota manera, l’experiència m’ha anat preparant 
per actuar correctament davant aquests imprevistos.

—Quins són els seus punts dèbils?

—De vegades m’agafo els comentaris massa a pit, sobretot perquè tinc un elevat sentit de 
la responsabilitat a l’hora de treballar.

—Quant guanyava en la seva última feina? Quant vol guanyar ara?
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—En l’última feina que vaig tenir guanyava 950 € al mes, aproximadament. En principi, ara 
consideraria adequat guanyar el mateix, almenys fins que poguessin comprovar la meva và-
lua.

—Per què creu que és la persona adequada per a aquest lloc de treball?

—Crec que el fet d’haver treballat durant divuit anys com a representant de productes quí-
mics i, després, com a encarregada de vendes d’una empresa de productes farmacèutics 
m’ha aportat una bona experiència per poder fer aquesta feina amb bones garanties.

—Per què va deixar la seva última feina?

—Per un problema intern: l’empresa va haver de fer suspensió de pagaments.

—Em sembla que ja podem donar per acabada l’entrevista. En un termini de quinze dies ens 
posarem en contacte amb vostè per comunicar-li la nostra decisió. Gràcies per haver vingut.

UNITAT 4

Per començar

Aquells que no he estimat

Aquells que no he estimat,
aquells que ni tan sols he conegut
han de servar de mi la part més pura.

Vosaltres, solitaris, que direu el meu nom
i trobareu la pau llegint els meus poemes.
Per a vosaltres escric
amb l’efusió d’un abraç de germà.

No m’estimeu per l’esforç que suposa.
Escriure per a vosaltres
és com repetir-se lentament
els versos d’un poema estimat.

  Miquel MaRtí i Pol, Quinze poemes (fragment)

L’Elionor

L’Elionor tenia 
catorze anys i tres hores 
quan va posar-se a treballar. 
Aquestes coses queden  
enregistrades a la sang per sempre. 
Duia trenes encara 
i deia: «sí, senyor» i «bones tardes». 
La gent se l’estimava, 
l’Elionor, tan tendra, 
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i ella cantava mentre 
feia córrer l’escombra. 
Els anys, però, a dins la fàbrica 
es dilueixen en l’opaca 
grisor de les finestres, 
i al cap de poc l’Elionor no hauria  
pas sabut dir d’on li venien  
les ganes de plorar 
ni aquella irreprimible 
sensació de solitud. 
Les dones deien que el que li passava 
era que es feia gran i que aquells mals 
es curaven casant-se i tenint criatures. 
L’Elionor, d’acord amb la molt sàvia  
predicció de les dones, 
va créixer, es va casar i va tenir fills. 
El gran, que era una noia, 
feia tot just tres hores 
que havia complert els catorze anys 
quan va posar-se a treballar. 
Encara duia trenes 
i deia: «sí, senyor» i «bones tardes».

  Miquel MaRtí i Pol, La fàbrica

Activitat 5

laia: Hola! Has trucat al telèfon de la Laia Cortés. Deixa el teu missatge després de sentir el 
senyal.

(PiiiiiiiiiP!)

MaRta: Bona tarda. Soc la Marta Puig, la infermera del doctor Costa. Aquest és un missatge 
per a la senyora Laia Cortés. Li truco per recordar-li que el dimecres de la setmana que ve 
té visita a un quart de set de la tarda. Si ha de fer alguna modificació de l’hora, pot trucar al 
telèfon 931 256 145 o passar pel carrer del Rosselló, número 35, de dilluns a divendres de 
tres a set de la tarda. 

Moltes gràcies i fins dimecres!

UNITAT 5

Activitat 8

Bona tarda a tothom. Avui us parlaré de les dessalinitzadores d’aigua, que són la clau per tenir 
prou aigua potable en el futur. 

Les dessalinitzadores d’aigua són unes instal·lacions on l’aigua de mar es converteix en 
aigua potable, bona per al consum humà. La dessalinització es fa amb unes màquines que no 
perjudiquen el medi ambient: són sostenibles.
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L’aigua és un recurs limitat, però els éssers humans ens hem acostumat a fer-la servir 
com si no s’hagués d’acabar mai. La sequera que ha patit últimament Catalunya, la pitjor dels 
darrers seixanta anys, ha deixat ben clar que no és així. La Generalitat de Catalunya està pre-
nent mesures per garantir que l’any 2015 les aigües estiguin en molt bon estat. L’esforç del 
Govern se centra sobretot en la construcció de dessalinitzadores, però també dona suport 
a la reutilització i la depuració. Amb totes aquestes accions, el 2012, Catalunya tindrà aigua 
suficient perquè tothom la pugui fer servir per a ús domèstic, si més no, en el cas que hi 
tornés a haver una altra sequera. 

En les enquestes per saber si la població està d’acord amb la construcció de més dessali-
nitzadores, set de cada deu persones aproven la proposta, però la resta hi està totalment en 
contra perquè creu que l’aigua de mar no serà mai prou bona per al consum.

Tots els entrevistats coincideixen a dir que cal prendre mesures per evitar més sequeres, 
perquè, si no es fa, la població pot arribar a tenir greus problemes.

En resum, la majoria de la gent defensa la construcció de les dessalinitzadores i, també, la 
cerca d’alguna altra solució per a les sequeres.

A continuació, si algú té alguna pregunta sobre el tema, estaré encantat de contestar-la.
Moltes gràcies a tots per la vostra atenció.

BLOC 2. FONÈTICA I ORTOGRAFIA

Activitat 1

especial
nedava
pastanaga
carxofa
pensament
classe
papallona

estora
atzavara
terra
espelma
taula
febre
cotxe

Activitat 3

moto
ràdio
hotel
bombolla
euro

futbol
frontera
cançoner
corredor
esmorzar

Activitat 5
a vers

tren
neu
peu
meu
dent

vell
veu
vent
gel
verd
temps

b pot
joc
por
plom
cor
fosc

sol
got
dos
col
gos
pols
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ANNEX

Activitat 1

entRevistadoR: Per què els tarragonins li tenen tanta devoció, a sant Magí?

entRevistat: Realment, li diem la festa petita perquè el calendari festiu és més petit, però no 
perquè sigui menys important. De fet és el patró de la ciutat, molt viscut. Un grup de tarrago-
nins –entre els quals m’incloc– cada any anem a buscar l’aigua a Sant Magí de la Brufaganya.

entRevistadoR: Aviam, expliqui’m això... On van a buscar l’aigua? On és Sant Magí de la Bru-
faganya?

entRevistat: Sant Magí de la Brufaganya és a uns quaranta-cinc, cinquanta quilòmetres de 
Tarragona en direcció a Santa Coloma de Queralt, no de Gramenet. Per anar a buscar l’aigua 
passem pel monestir de Santes Creus, pel poble de Bràfim i per Tarragona, fins a arribar a 
Sant Magí de la Brufaganya. Allí agafem l’aigua de la font i la transportem en grans tines fins 
a la plaça de la Font de Tarragona. Després de beneir-la, es distribueix en petits càntirs o en 
petites ampolles commemoratives de la festa. És un dels actes més importants de la festa. 
Sant Magí, a més a més, és un patró molt viscut pel barri mariner i per la part alta de la ciutat, 
on és molt estimat. La seva llegenda és coneguda per tots els infants i per tots els tarrago-
nins i tarragonines.

entRevistadoR: Doncs, com que els que estem escoltant la ràdio no som tots tarragonins o 
tarragonines, si ens pot fer cinc cèntims d’aquesta llegenda li ho agrairem.

entRevistat: Miri, resulta que aquí hi havia un període de sequera –ho resumeixo molt, eh?–, 
un període importantíssim de sequera, i sant Magí, sant Magí de la Brufaganya, amb el seu 
bastó va aconseguir que brollés aigua malgrat que alguns romans li feien la vida impossible. 
Bàsicament és això: un autèntic miracle en una zona que ha patit mil·lenàriament, no secular-
ment, una manca d’aigua important. De fet, un dels exponents més bonics de l’arquitectura 
civil romana és el pont del Diable, un aqüeducte romà impressionant que, justament, el que 
feia era pal·liar aquesta escassetat d’aigua, aquesta manca d’aigua.

entRevistadoR: Com va morir sant Magí? 

entRevistat: Com que es tractava d’un sant, li van fer la vida impossible fins que el van acabar 
matant, igual que sant Fructuós, del qual l’any vinent fem l’any jubilar. Els romans, aquí, ens 
van donar un nom a la ciutat i un prestigi important, però ens van matar molta gent.

 El matí de Catalunya Ràdio a l’estiu, Catalunya Ràdio (15-8-2007)

QUADERN

EL TEXT

Activitat 1

Hooola! Mira, et truco perquè, havent dinat, m’han trucat del restaurant aquell, com es diu?, 
de Les... de Les Camèlies, això, de Les Camèlies, per dir-me que aquest divendres tindran 
tancat, no sé..., perquè se’ls ha cremat la cuina o el menjador, o alguna cosa així, i no podran 

11

12



8Material fotocopiable / © Vetaqui Rights S.L.

TRANSCRIPCIÓ DE LES LOCUCIONS DELS ÀUDIOSNou Nivell intermedi 1 

obrir fins la setmana que ve. Com que ens ha costat tant organitzar el sopar, eeeh... m’ha 
semblat que –bé, si us sembla bé, eh?–, en comptes d’allà, podríem anar al Mirall, que és 
gairebé allà mateix. Ja hi he encarregat la taula, perquè ens fan els mateixos tractes que a 
l’altre lloc. No sé... Si a tots us va bé, podem quedar davant de Les Camèlies i anar plegats tot 
xino-xano fins al Mirall. Són dos minuts encara no. Ho pots comunicar als altres de la classe? 
Aquesta setmana vaig de bòlit i no hi podré venir cap dia. Apa, fins divendres, a dos quarts 
de deu, com havíem quedat. Adeu i gràcies!

Activitat 2

Bona tarda,
Soc Júlia Gros. Aquesta tarda he vist cartells que anunciaven un espectacle infantil per al 26 
de juliol. Voldria saber si encara els en queden entrades i si les puc reservar per telèfon o haig 
de venir a buscar-les personalment. Els agrairia que em truquessin al més aviat possible al 
telèfon 973 83 87 76. Moltes gràcies.

Activitat 3

Text 1
Atenció!
Senyora Júlia Gros, el teatre municipal l’informa que encara queden entrades per a l’especta-
cle infantil del dia 26 de juliol. Si li interessa comprar-ne, ha de venir a la taquilla del teatre, de 
dilluns a divendres, de 10 a 1 o de 6 a 9. Per a qualsevol dubte o aclariment, el nostre número 
de telèfon és el 973 83 67 78. Moltes gràcies per la seva atenció.

Text 2
Aquest missatge és per a la senyora Júlia Gros. Soc Martina Foix i truco del teatre municipal 
per informar-la que encara queden entrades per a l’espectacle infantil del dia 26 de juliol. Si 
li interessa comprar-ne, ha de venir a la taquilla del teatre, de dilluns a divendres, de 10 a 1 
o de 6 a 9. Per a qualsevol dubte o aclariment, el nostre número de telèfon és el 973 83 67 
78. Gràcies.

Text 3
A: Digui?

B: Bona tarda! Vull parlar amb la senyora Júlia Gros.

A: Sí, però aquí no...

B: Soc Martina Foix i li truco del teatre municipal per informar-la que encara queden entrades 
per a l’espectacle infantil del dia 26 de juliol. Si li interessa comprar-ne...

A: És que...

B: ...ha de venir a la taquilla del teatre, de dilluns a divendres, de 10 a 1 o de 6 a 9. Per a 
qualsevol dubte o aclariment, el nostre número de telèfon és el 973 83 67 78. Gràcies i fins 
a una altra.

A: ...s’ha equivocat de número!

13
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Activitat 4

Text 1 
A: Digui’m?

B: Ei, soc jo.

A: Hola, germaneta!

B: Fa tres dies que m’havies de tornar el vestit de vellut, i encara l’espero.

A: Dona, pensava portar-te’l avui mateix.

B: Avui mateix és massa tard. El necessito ara!

A: Noia, estàs una mica histèrica, eh? No m’ho vas pas dir, que el necessitaves amb tanta 
urgència.

B: Carai, Carme, sempre fas igual. Avui tinc un sopar, vindrà el meu cap de Brussel·les i no-
més em faltes tu amb la teva cançoneria.

A: Està bé. Ara te’l porto i t’ajudaré a vestir-te.

B: Afanya’t, que t’espero!

A: Fins ara.

Text 2
A: Ajuntament d’Olot. Bon dia.

B: Bon dia. Em pot informar del servei de recollida de mobles i trastos vells a domicili, si us 
plau?

A: Sí, miri… A quin barri viu, vostè?

B: A Can Carrancar.

A: Molt bé. Cada dimecres hi ha un servei de recollida en aquesta zona. Haurà de treure al 
carrer el que vol que se li enduguin, abans de les 9 del matí.

B: És gratuït, aquest servei?

A: Sí, senyora. És un servei municipal gratuït.

B: Ah. Doncs, moltes gràcies!

A: A vostè!

B: Bon dia!

A: Bon dia!

Activitat 8

Hola! Soc en Max. Em pots fer un favor? Pots deixar una nota a en Sergi per dir-li que avui li 
he trucat unes quantes vegades, però que no m’agafa el telèfon? Ara soc en un lloc sense co-
bertura; per això et truco des d’una cabina. Explica-li-ho. Ah!, i digues-li que em truqui demà 
passat a casa per parlar de què fem dilluns. Gràcies.
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ACCENTUACIÓ

Activitat 1

a 
- soroll, pols, rosa, torre
- professor, molt, pobre, gorra
- cosa, globus, rellotge, fondo
- escombra, moto, jove, volta
- gossa, soca, sorra, torna

b 
- greu, ciment, festa, aixeta
- ferro, europeu, pantera, seny
- pesca, premi, trena, accent
- tretze, comerç, empenta, bateig
- barret, pera, paper, ceba

Activitat 3

a fred, pet, peix, temps, set, vell, verd, gens, cent, ple
b pot, fosc, col, dos, tot, pou, gol, bony, lloc, pont

LES GRAFIES B I V

Activitat 3

Aquell hivern feia molt de fred. En Valentí anava molt abrigat. Portava un abric molt gruixut i 
una bufanda de llana de color blavós. Tenia el nas fred i els llavis tibats, però estava content 
de poder passejar per aquell bosc tan nevat i ple d’arbres bonics. Hi havia pins, avets, bedolls, 
faigs... i per sota la neu treien el cap els últims bolets de tardor.

LA S SONORA I LA S SORDA

Activitat 1

esmorzar
Ignasi
pinça
pansa
dotze

pinzell
gasolina
eriçó
cigne
cassoleta

enfonsat
samarreta
soroll
audaç
amazona

signe
cansalada
tassa
pedrís
cosidora
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Activitat 2

nosa
peresa
pensa
tensió
dansa

pausa
casolà
resoldre
soroll
cansat

ànsia
simpàtic
terròs
cansament
Àsia

nansa
asil
masover
consell
estranger

LES VARIETATS LINGÜÍSTIQUES

Activitat 1

Aigo, de Maria del Mar Bonet

Aigo, vos demanam aigo,
i vós, Senyor, mos dau vent.
I mos girau ses espatles.
I feis com qui no mos sent.

Aigo, vos demanam aigo, 
i vós, Senyor, mos dau vent.

A s’hort sa terra és eixuta,
s’ha mort tot el que hem sembrat,
es tarongers s’han secat,
es blat és mort i no és nat.

Aigo, vos demanam aigo,
i vós, Senyor, mos dau vent.

Abans, Senyor, éreu flors
ara, Senyor, sols sou cards.
Abans, Senyor, éreu amor,
ara s’amor s’ha assecat. […]

Cançó de matinada, de Joan Manuel Serrat

Ens ho ha de dir la veu tremolosa
i trista d’un campanar.
Un cop de llum i el crit d’una garsa
que ha despertat amb fam i busca
per entre blats i civades
qualsevol cosa per omplir el pap.
O potser un gall 
que dins la cort canta.
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La nit és morta, i ja es fa clar,
la nit és morta, i ja es fa clar.

Mentre jo canto, de matinada, 
la vila és adormida encara.
S’han despertat mullades les fulles
del camp d’alfals veí.
S’espolsen l’aigua de la rosada
mentre que arriba la matinada
i el sol que les escalfa,
fins que les tallin d’un cop de falç.
Alcen la testa
mullada i fresca.

Per caure a terra massa temps hi ha.
Per caure a terra massa temps hi ha.
[…]

Cançó de les mans, de Raimon

De l’home mire
sempre les mans.

Mans de xiquet, ben netes, 
mans de xiquet que es faran grans.
Mans que en la nit busquen
allò que no troben mai.

Mans del que maten, brutes;
mans fines que manen matar.
Mans tremoloses, eixutes,
mans tremoloses,
mans dels amants.

De l’home mire
sempre les mans. […]

Activitat 2

Text 1
Cosa és la pilotxa? És una «bala» de forma irregular i de diferent grandària o mesura i se pot 
formar quan se descalla una substància a l’aigua o se mesclen dues o més substàncies. Així 
se formen pilotxes quan se bulli la sèmola o se cou la polenta.
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Text 2
Al bar ja no hi havia clients, només nosaltres. I l’amo, que era allà darrere la barra fent unes 
sumes, es va girar de cop: «Què demana aquest ximple?». Se’ns escapava el riure, i ens ha-
víem de tapar la boca per no disparar engrunes de pa i truita.

Text 3
Me senti ben content. L’indret fa bona cara, i com l’aigua és pas gaire clara, segur que el peix 
picarà bé.

Text 4
Als cinquanta anys era encara una nina, una vertadera nina. La record quan quedà viuda. Es 
mort no se la mereixia. 

Text 5
Recorde que, quan jo devia tindre uns vint-i-cinc anys, a voltes, a poqueta nit, venia a vore’m 
a ma casa. Parlàvem de les coses del poble on va nàixer, de les ametles que menjava quan 
era xicoteta, de la fam que havia passat, dels viatges a l’estranger, dels hòmens que havia 
conegut, en fi… de la seua agitada vida.

Text 6
I m’ha dit que no vol que vingues més a vore’m. Que tots los hòmens són iguals, i que no 
me calfe el cap. Que a mi no m’ha de fer cas ningú i que, de totes maneres, més val la pena 
de quedar-se fadrina.


