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4 cats
20 capítols per aprendre català

Aquesta és la divertida història de cinc joves estudiants que comparteixen pis a la ciutat de Barcelona. Ells són
la Sara, la Bel, el Pep, la Llum i el Carles, i de la seva mà descobrirem històries d'amistat, d'amor, de diners,
anirem a festes, a la platja, d'excursió, de compres... i aprendrem la llengua que parlen: el català.
4 cats És una sèrie creada per l'Institut Ramon Llull que trobareu, juntament amb molta d'altra informació, a
www.llull.cat. Benvinguts al món dels 4 cats!
► Per poder fer aquesta activitat necessitaràs:
−

Inicialment: connexió a internet.

−

Un ordinador amb altaveus.

► Procediment:

1. Visita http://www.llull.tv/4cats/
2. Descarrega els capítols del 0 al 20 al teu ordinador. Assegura't que el teu ordinador té altaveus.
També pots mirar els capítols directament d'internet sense necessitat de descarregar-los.
Si no tens una bona connexió a internet, la professora te'ls pot oferir des d'un llapis USB.
► En els capítols 0 i 1 practicarem:
→ La informació personal: nom, origen, estudis...
→ Les relacions personals.
→ Els tons de veu i la seva significació.
→ El llenguatge no verbal.
→ Epíleg: El domini lingüístic català. Situació diacrònica i sincrònica de la llengua catalana.
► Competències i metodologies:
→ Comprensió àudio
→ Comprensió lectora
→ Expressió escrita
→ Treball en grup i individual
→ Interacció

CAPÍTOL 0

Durada: 0:02:23
Sinopsi: En el capítol 0 coneixerem els cinc personatges de la sèrie.

1 → Relaciona cada personatge amb la informació que li pertoqui.
ORÍGENS: Mallorca, València, Barcelona, Igualada, Gal·les.
ESTUDIS: Infermeria, Periodisme, Dret, Econòmiques, Matemàtiques
PERSONALITAT: Tendència a fer el ridícul, Amb bona autoestima, Poc generosa, Amb molta intel·ligència emocional,
Amb un pensament dispers.
DESCRIPCIÓ FÍSICA: (inventa-ho tu mateix/a)
Nom

Origen

Estudis

Personalitat

Descripció física

2 → Com sonen les seves veus? Classifica les veus dins aquesta graella segons les teves impressions.
Clara

Fosca

Aguda

Greu

Metàl·lica

Dolça

Simpàtica Seriosa

Ràpida

LLUM
BEL
PEP
SARA
CARLES
3 → Penses que a partir de les seves veus podem deduir la personalitat dels cinc personatges?

Lenta

CAPÍTOL 1.

DURADA: 0:05:24

JA HI SOM TOTS!

Sinopsi: Un nou company arriba al pis.

1. En grup. Mira el capítol sense llegir-ne la transcipció i respon les següents preguntes.
1 → Quina situació comunicativa es dóna?
3 → Pots deduir quines són les vertaderes relacions personals entre ells?
4 → Qui és el propietari del pis?
5 → Trobes diferències lingüístiques entre els parlants?
2. En grup. → Heu viscut algun cop una situació semblant?
→ Recordeu alguna pel·lícula amb alguna escena similar?
3. a) Individual. Explica què fa cada personatge en aquest capítol.
PEP

CARLES

BEL

b) En grup, decidiu si heu arribat a les mateixes conclusions.
4.(Nivell A2) Individual. Torna a mirar el vídeo i fixa't en els fragments que no pots comprendre. Per quina causa
són difícils? Explica-ho.
→ No hi ha bon so
→ El vocabulari és desconegut
→ El vocabulari és conegut però però no el reconeixia en aquest fragment.
→ El discurs en general és confús, poc clar.
→ La velocitat dels parlants
→ Altres
5. Escolta de nou i mira fins al minut 03:43. Intenta ara escriure les paraules que falten al text.
1

PEP: Bé, Carles, si no et sap greu, et voldria fer unes quantes _____________________...

2

BEL: Ai! Perdonau que arribi tard. Hola.

3

CARLES: Hola, sóc Carles. I com et diuen a tu?

4

BEL: Ah, sí, no t’ho he dit. _____________________. [es fan dos petons] Ets de València, no?

5

CARLES: Sí, i tu… d’Eivissa?

6

BEL: De Manacor, _____________________.

7

PEP: Bel, tinc pressa i li hauríem de fer el qüestionari.

8

BEL: Un _____________________? Hala! com te passes…

9

PEP: Si hem d’escollir un nou company de pis, millor fer-ho bé.

10

CARLES: I tant, i tant, endavant. La _____________________ ben feta no té fronteres.

11

PEP: El que jo dic sempre. Però hi ha gent que prefereix fer les coses de qualsevol manera...

12

CARLES: ...i aleshores passa el que passa.

13

PEP: Exacte, _____________________. Bé, Carles, em podries dir _____________________ sisplau?

14

CARLES: Sí, _____________________ Carles Camps Rodríguez.

15

PEP: Aha... Lloc i _____________________?

16

CARLES: Nascut a Paterna, comarca de l’Horta, el 10 de maig del _____________________.

17

PEP: Taure, oi?

18

CARLES: Sí, la gent diu que som una miqueta avorrits, perquè ens agrada ser prudents, però sobretot som

19

_____________________ i molt responsables.

20

BEL: Ui que bé...

21

PEP: Sí, ella prefereix els ganduls i irresponsables. _____________________?

22

CARLES: Ciències de la Comunicació... vull dirigir un _____________.

23

PEP: Dirigir un __________?

24

CARLES: Sí, el de la meva _____________________.

25

PEP: De la teva _____________________? Ah, està bé, això, està bé... Em pots dir _____________________

26

i l’adreça de correu electrònic?

27

CARLES: Sí, el meu mòbil és el _____________________. I la meua adreça de correu electrònic

28

estribord@gmail.com

29

PEP: Estribord?

30

CARLES: Sí, és que _____________________ la navegació. El meu papà té un xicotet iot, de 20 metres d’eslora.

31

PEP: Ah, està bé, està bé.

32

BEL: No suporta arribar a una cala i que estigui plena de barques.

33

CARLES: El problema de la navegació és que s’ha popularitzat. Si fins i tot el meu jardiner té un iot.

34

PEP: Ets classista?

35

CARLES: És un problema?

36

PEP: Tot el contrari. Bé, jo no tinc més preguntes. Per mi cap problema. L’habitació és teva.

37

BEL: Potser a mi no me sembla bé que se quedi.

38

PEP: Un punt més a favor seu...

39

BEL: No me sembla bé.

40

PEP: Està bé, fem-ho a sorts. Si surt cara, es queda. Si surt creu, busquem una altra persona. [...] Cara. Es queda.

41

Benvingut a bord. Bé, jo me’n vaig que tinc classe. _____________________.

42

CARLES: _____________________. [...] Este tio és un cretí!

43

BEL: Sí, però és fàcil d’enganar.

44

CARLES: Això sí. _____________________ per aconsellar-me.

45

PEP: Perdó, m’havia deixat... Però...

46

BEL: Jo ja havia dit, que no me pareixia bé que se quedàs. Llàstima que hagi sortit cara i no creu. Va, anam a fer unes

47

birres.

48

CARLES: D’acord, però pagues tu, eh? que jo estic pelat.

6. (Nivell A2) Busca a la transcripció del capítol signes de la diferència dialectal entre el Pep, que és de Barcelona,
el Carles, que és de València, i la Bel, que és mallorquina.

7.Vocabulari. Què signifiquen aquestes paraules o expressions? Dedueix-les pel context o busca-les al diccionari.

→ Fer-se dos petons (línia 4)

→ Fins i tot (l.33)

→ Tenir pressa (l.7)

→ Potser (l.37)

→ Hala! Com te passes... (l.8)

→ Fer-ho a sorts (l.40)

→ Fer les coses de qualsevol manera (l.11)

→ Benvingut a bord (l.41)

→ Iot (l.30)

→ Birra (.47)

→ Cala (l.32)

→ Jo estic pelat (l.48)

8.Respon.
→ Està d'acord na Bel amb què en Pep faci un questionari al Carles?
→ En Carles accepta fàcilment fer el qüestionari?
→ Quin signe de l'horòscop és el Carles? N'està orgullós?
→ Creus realment que l'afició del Carles és la navegació? Per què li agrada aquesta afició al Pep?
→ Què fan al final la Bel i el Carles?
→ Creus que en Carles està ben posicionat econòmicament?
EPÍLEG. La llengua catalana
El català, amb uns 10 milions de parlants, és la dotzena llengua més parlada
a la Unió Europea. Es parla en quatre estats diferents: A Andorra és l’única
llengua oficial. A l’estat espanyol, és la llengua pròpia de Catalunya, el País
Valencià –on també se l’anomena valencià-, les Illes Balears, la Franja de
Ponent, a l’Aragó, i la zona del Carxe, a Múrcia. A França el territori de
parla catalana es concentra a la Catalunya Nord. Finalment, el català també
és la llengua de la ciutat de l’Alguer, a la costa occidental de Sardenya, a
Itàlia. La principal expansió del català es produeix durant el regnat del rei
Jaume I, al segle XIII, quan aquest conquereix el Regne de València i
Mallorca. Durant els segles següents, la Corona d’Aragó annexiona les illes
deSardenya i Sicília i el sud d’Itàlia. I concretament, el segle XIV repobla
l’Alguer amb colons catalans; és per aquest motiu que avui encara s’hi parla
català. En comparació amb altres llengües, la variació dialectal del català no és
gaire significativa. Tot i així, es defineixen dos grans blocs dialectals: l’oriental i
l’occidental. Dins del bloc de l’occidental trobem el català que es parla al País valencià, a Andorra, al Carxe murcià, a la
Franja d’Aragó i a la meitat oest de Catalunya. Mentre que el català oriental inclou els dialectes de la meitat est del
Principat, les Illes Balears, la Catalunya Nord i l’alguerès.
9. Llegeix el text i llavors parla amb el teu company o companys sobre:
a. El nombre de parlants de la llengua catalana i la seva situació en relació a altres llengües europees.
b. Els llocs on es parla català i els motius històrics.
c. La viariació dialectal del català.
10. Tasca final. Escriu el perfil d'en Carles, en Pep i na Bel. Decideix amb qui preferiries compartir pis i els motius.

4cats
Aquesta feina és per a mi
CAP RRHH: Un currículum impressionant.
PEP: Gràcies.
CAP RRHH: A part d’econòmiques i... [esternuda]
PEP: Salut!
CAP RRHH: Ai, gràcies, és que amb aquest temps, no saps què posar-te... bé, per on anàvem? Ah,
sí, has estudiat econòmiques, polítiques i també estàs estudiant sociologia... Veig que parles anglès,
francès i alemany.
PEP: Sí, l’anglès l’he estudiat a Cambridge, en cursos d’estiu. Hi vaig haver d’anar quatre estius
per treure’m el Proficiency.
CAP RRHH: Molt bé...
PEP: Ah, al currículum no ho he posat, perquè tot just en tinc nocions, però he començat a estudiar
xinès. És el futur.
CAP RRHH: Molt bé, molt bé. [esternuda]
PEP: Salut!
CAP RRHH: Gràcies. Bé, doncs, la feina és la següent: necessitem algú que atengui els estudiants
a l’oficina del campus per oferir un nou producte financer, és un crèdit per a estudiants que volen
estudiar idiomes.
PEP: Em sembla molt bé. Com poden llegir, he estudiat diversos cursos de màrqueting. En el de la
Universitat de Barcelona vaig fer pràctiques a la consultoria Arthur Andersen de Barcelona.
CAP RRHH: Ah, sí, ja ho veig. Bé, doncs, la feina és de sis hores, de vuit del matí a dues del
migdia, de dilluns a divendres.
PEP: Cap problema. Gairebé totes les assignatures les faig a la tarda. I segur que podré canviar
d’horari les del matí.
CAP RRHH: Bé, doncs. Ja et trucarem.
PEP: Com que ja està? I no em pregunta res més?
CAP RRHH: No [esternuda], no, no. Ja tenim tota la informació que necessitem.
PEP: Doncs, a mi em sembla que m’hauria de preguntar alguna cosa més. No ho sé, per exemple,
per què m’interessa la feina? O si penso que és important que la gent sàpiga idiomes, no sé...
qualsevol de les preguntes que proposa Jean Marie Pereti en els seus llibres.
CAP RRHH: Qui?
PEP: No coneix Jean Marie Pereti? Autor de Tous différents, gérer la diversité dans l'entreprise,

Les clés de l'équité dans l'entreprise, i de l’excel·lent Les séniors dans l'entreprise, no sap qui és?
CAP RRHH: No, no, no em sona [esternuda].
PEP: Bé, doncs, a Les clés de l'équité dans l'entreprise ho diu ben clar: « Le temps investi dans un
entretien de travail est la meilleure inversion d'une entreprise ».
PEP: Ha estudiat francès, suposo?
CAP RRHH: Beeé, un peu.
PEP: Un peu, un peu... Francament, no és assumpte meu, però jo de vostè buscaria una altra
persona més competent. De fet, jo, de moment, per fer un favor, podria substituir-lo.
CAP RRHH: Però què dius?
PEP: He participat en processos de selecció de personal molt complets, quan estava a l’Arthur
Andersen.
CAP RHH: Ja pots marxar.
PEP: Vostè també creu que he de marxar?
CAP OFICINA: Ja et trucarem.
PEP: Però...
CAP OFICINA: No pateixis, tindràs notícies nostres.
PEP: Està bé, està bé, molt bé, vostè sabrà... espero la seva trucada.
CAP RRHH: El fitxarem?
CAP OFICINA: Tu creus que sóc idiota o què? Aquest em fot la cadira en menys d’una setmana.
Per cert, Joan, en el teu currículum recordo que vas posar que parlaves francès... i això de no
conèixer el Jean Marie Pereti... Naturalment, n’informaré al consell directiu. Jo de tu faria una
ullada als classificats del diari.
Epíleg: El clima
En aquesta banda del mediterrani, a la tardor és fàcil refredar-se. Els dies calorosos s’alternen amb
dies gèlids i, per postres, és quan més plou i tot sovint acabes xop com un ànec. En el nostre clima,
l’octubre és, segons els meteoròlegs, el mes més plujós de l’any. El seu antagonista hídric és el
juliol, el mes més sec i també el més calorós, juntament amb l’agost. A l’estiu, se superen fàcilment
els trenta graus, i a la nit es ronden els vint. A l’alta muntanya durant el dia també fa molta calor,
però a la nit les temperatures davallen fins als quatre/cinc graus. A l’hivern, les temperatures no
acostumen a baixar dels zero graus a la costa, i durant el dia voregen els quinze. A l’alta muntanya,
en canvi, rarament se superen els set/vuit graus durant el dia, i a la nit es pot arribar als quinze sota
zero. Aquesta situació permet practicar l’esquí durant l’hivern. La temporada s’enceta a finals de
novembre i s’allarga fins a finals de març, quan comença la primavera, una estació en què també
plou força.

Barcelona litoral – Els barris de Peret. El paisatge favorit de Catalunya. TV3
Peret.- Barcelona, la ciutat més coneguda, admirada i fotografiada de Catalunya. A qualsevol racó del
món trobes algú que la coneix o que somia venir-la a veure. Fa anys que no té res a envejar a metròpolis
com Berlín, Londres o París. A més, Barcelona té una cosa que les altres no tindran mai: el mar. La
meva Barcelona és la Barcelona marítima, però comencem pel principi: el barri de Sant Antoni.
Aquí em vaig criar jo, enmig d'aquest laberint de pisos, botigues i gent. Érem una gran família, tots ens
coneixíem i ens estimàvem. Veniu, veniu... aquesta és la meva escala, el número 12. Aquí vaig passar
tota la meva infantesa i per a mi aquest, segurament a algú no li agradarà prou el barri, però és el barri
més simpàtic que he conegut a la meva vida. Vivíem en el pis de dalt de tot, sis plantes i sense ascensor.
L'avantatge és que des del balcó divisàvem els terrats de tota la ciutat. És el meu primer paisatge: roba
estesa i balcons plens de testos. Aquí, en aquestes parets i amb unes pilotetes com aquestes, ens hem fet
grans, jugant a fronton.

ella tienen poder,
Barcelona es poderosa,
Barcelona tiene poder
Gitana hechicera marabú,
Ay gitana marabú
Romántica reina marabú
la que nos parió...
Els nois del barri ens passàvem les hores mirant les cistelles vermelles i discutíem com devia ser la
vista des d'allà dalt. Ens sobrava valentia per pujar-hi, el que ens faltaven eren els calerons per
pagar l'aeri. No m'hagués pensat mai veure'm aquí dalt. Pues mira'm, aquí estic. Això no es pot
explicar, s'ha de viure, s'ha de sentir la sensació, saps? Fantàstic, fantàstic...

Quan recupero l'alè segueixo caminant. Aquests carrers em coneixen com ningú, a cada cantonada hi ha
un tros de la meva vida. Quan porto dos o tres dies que no sóc aquí, tinc la necessitat de vindre i prendre
un cafè a “Ca'n Lluïset” o aquí, als “Ocellets”, perquè tira.

Jo no podria viure a una ciutat sense mar. Sóc com els peixos, sense aigua m'ofego. Que maco, eh!
Els barquets... jo n'havia tingut un, d'aquests. Navegant sents la vida, comparteixes la vida amb el
teu barquet, amb el mar, el cel, les gaviotes, els dofins... la vida! Vivim la vida!

Amb aquesta passejada cap a la platja em voldria aturar a les Rambles. Fa 60 anys que volto pel món
amb la meva música i no he trobat mai un escenari tan atractiu i estimulant. Si Barcelona fos una
persona, les Rambles serien el seu cor. Batega dia i nit, mai no s'atura. Aquest passeig conté un món
sencer en si mateix, un univers on cap tothom i on tot és possible. A Canaletes els turistes beuen aigua
amb l'esperança de tornar a la capital algun dia. D'aquest bulevard us podria explicar mil i una històries,
però em quedo amb el record de quan érem joves i baixàvem a ballar i a tocar als tablaos flamencs.
Érem noctàmbuls, i cada nit se'ns feia de dia. Però sobre tot, les Rambles són el camí natural per anar al
mar.

Les cames se me'n van i em veig donant un tomb per la passarel·la del maremàgnum. Un caminet
de vianants amb forma d'una H. Noto la força del mar als peus, la brisa a la cara, respiro una
bafarada de vida.

Historiadora.- Mira, la Rambla en realitat, a l'origen, era un torrent per on baixava l'aigua de Collserola
i quan arribaven les aigües en aquest punt més pla doncs s'anaven acumulant els sediments i es va anar
formant una espècie com de llengua de sorra que és la Rambla. De fet, rambla vol dir això en àrab,
arenal. Llavors, aquest carrer de sorra que hi havia aquí era la frontera natural que dividia la ciutat
antiga del Raval. De fet, aquesta frontera era tan clara perquè fins i tot aquí al segle XIII es va fer una
muralla que baixava tota l'esquerra de la Rambla cap al mar i tenia vàries portes. Una estava just aquí,
on estem ara, aquí davant hi havia el portal de la Boqueria, un lloc per on podries entrar ara a la
Barcelona del segle XIV. Justo aquí!”
Peret.- Just aquí!
Ramblejar és una activitat típica de la ciutat. És passejar però també és aturar-se, mirar, escoltar i
sempre quedar-se amb ganes de tornar a ramblejar. Les estadístiques ho confirmen: les Rambles reben
cada any 78 milions de visites en busca d'emocions fortes.
Peret i pintor de les Rambles.- ▪ Què, estàs pintant les Rambles?
▫ Sí, hombre, la Rambla és lo que es ven més.
▪ El color que hi ha aquí no hi és a cap altre lloc del món, eh...
▫ El color... saps el que jo dic sempre? La Rambla és com la paleta d'un pintor, de tots colors.
▪ Sí senyor, una veritat com un temple.
▫ Colors, cultures, gastronomia...
Peret.- A l'any 92 per les Olimpíades em varen encarregar una cançó que parlés de Barcelona i bé... jo
crec que hi ha una frase que ens explica bé què és el que té Barcelona. És aquesta: “Barcelona tiene
poder...”
Ella tiene poder,

Als anys 50 la platja era molt lluny. Els jocs olímpics del 92 van canviar el perfil del litoral i vam
guanyar un nou barri marítim sencer: la Vila olímpica.
Directiu.- Jo diria que de totes les coses que van passar, la més destacable és que una ciutat
mediterrània que vivia d'esquenes al mar de sobte va girar 180 graus i va descobrir tot el que hi
havia aquí. Tot això ja existia, però la ciutat no ho veia. Estàvem com tancats, emmurallats, i de
sobte ens vam obrir i vam descobrir una ciutat. Això és Copacabana ara! Ara som el primer port de
la mediterrània. També us adoneu de l'orgull que representa veure com es poden combinar,
harmonitzar i fer possibles tantes coses a la vegada!
Peret.- I el millor de tot és que en aquesta renovada façana marítima encara ens queda un raconet
per a la nostàlgia: la platja de la Barceloneta. Aquí hi ha uns records meravellosos i inoblidables.
Tanco els ulls i sembla que ho estigui veient. Estic veient aquells xiringuitos i nosaltres els nois
pues llogàvem els banyadors en el xiringuito i aquells banyadors estaven mullats encara i plens de
sorra. Érem pobres, però teníem algo molt important: alegria.
El que fa de Barcelona un lloc inigualable són les seves platges. Sis quilòmetres de sorra fina on
s'hi pot anar tot l'any. Esteu captant la remor del mar? I aquesta olor d'aigua salada? Per mi, una
ciutat sense mar és com una festa sense música.
L'hotel Arts i la torre Maphre estan a tocar del cel. Una mica més amunt que el terrat de casa meva.
Els seus 150 metres d'altura ja són una silueta indiscutible en la Barcelona del futur. Us imagineu lo
que és estar allà dalt? Voleu vindre amb mi? Anem.
- És increïble, això és meravellós. A mi que se m'han complert tants somnis encara n'hi ha un que
se'm resisteix: volar. Moltes nits somio que volo, estenc els braços i m'enlairo ciutat amunt. Què
més es pot desitjar?
Aquesta és la Barcelona hechicera, la que és més maca que el sol. I si esteu enamorats igual que jo,
voteu per la nostra Barcelona.

Petita faula de mi mateix

molt menys, i tothom perd

Jo, per exemple, em llevo

el temps en ximpleries.

cada dia a les set
vint-i-cinc, i m’afaito
lentament perquè em vagui
de reprendre, una a una,
les paraules i omplir-me’n
les mans. Són llargs els dies,
llargues les hores lentes,
i ara la gent creix massa
de pressa i tothom perd
el temps en ximpleries.
Jo, per exemple, esmorzo
discretament i em rento
polidament la boca,
i tot té un aire plàcid
mentre em vesteixo, i penso
que el món és una cambra
petita amb quatre mobles
per tota companyia.
Però la gent creix massa
de pressa i tothom perd
el temps en ximpleries.
Jo, per exemple, dintre
de poc ja farà vinti-tres anys que treballo
vuit hores cada dia,
i he viscut sempre al poble,
i he engendrat fills, i estimo
les coses i el silenci
i encara em vaga, als vespres,
tot sol al fons de casa,
d’escriure algun poema.
Però la gent creix massa
de pressa –ja ho he dit-,
i llegeix poc, i pensa

Miquel Martí i Pol, El llarg viatge

RECEPTA. TIU, en el disc Musicogastronomia.
1. Escoltar la cançó sense llegir-ne el text.
→ De què parla? Com ho hem sabut?
→ Com és la veu de la cantant?
→ Sobre la varietat dialectal
2. Escolta la cançó i llegeix la lletra.
→ Emplena buits. Vocabulari gastronomia. (per a la segona escolta escrivim les paraules que falten
a la pissarra de forma desordenada. Així ajudam a la resolució)
→ Exercicis amb temps verbals
→ Haver de + infinitiu
→ Poder + infinitiu
→ Si... escolta el que t'he de dir.
3. Escriu la teva recepta estrella.
Si tens qualque ________
i es seu pes en ________,
escolta lo que t'he de dir:
dins una ________ talla sa fruita,
afegeix es sucre i posa-ho a bullir.
Durant tres dies, 10 minuts cada dia,
remenant
________________
perquè no es quedi aferrat.
Ja la pots empotar
dins es pots de ________
que has estat guardant.
I ja la pots emprar
per menjar amb ________, ________
o amb una mica de ________!
També la pots regalar
o guardar per es dia
que me convidis a ________.

Si tens qualque fruita
i es seu pes en sucre,
escolta lo que t'he de dir:
dins una olla talla sa fruita,
afegeix es sucre i posa-ho a bullir.
Durant tres dies, 10 minuts cada dia,
remenant
de tant en tant
perquè no es quedi aferrat.
Ja la pots empotar
dins es pots de ciurons
que has estat guardant.
I ja la pots emprar
per menjar amb crespells, rubiols
o amb una mica de pa!
També la pots regalar
o guardar per es dia
que me convidis a berenar.

ELS BINOCLES D'EN PERE. Els amics de les arts, del disc Bed & breakfast
Escoltes flamenco t’agrada viatjar,
No faltes mai a ioga i estudies italià.
Vas a la filmoteca i puges a estendre al terrat,
T’has fet vegetariana i balles txa-txa-txà.
Et desplaces en bici per no contaminar,
Expliques a ta mare que és bàsic reciclar.
Quan vas a Nicaragua en plan col•laborar,
Retrates la canalla, els tens encandilats.
Per mi que ho fas expressament,
Per mi que te m’han fet a mida.
Per mi ja podem finiquitar,
Per mi, el que em queda de vida.
Pel teu aniversari prepares un pastís,
En portes a la feina i per tots els teus veïns.

I a les festes de Gràcia decores el carrer,
Tanques els ulls i balles passant els pretendents.
Per mi que ho fas expressament,
Per mi que te m’han fet a mida.
Per mi ja podem finiquitar,
Per mi, el que em queda de vida.
Dines amb un tupper tallarines i chop suey,
els teus secrets te’ls guarda aquell teu amic gay.
A les cinc de la tarda quan surts de treballar,
Els nens i les floristes et saluden al passar.
Per mi que ho fas expressament,
Per mi que te m’han fet a mida.
Per mi que si mai ets de veritat,
Per mi, semblaràs de mentida.

