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En parlava aquest diari no fa gaire, i la iniciativa ha resultat tan bona que
aviat quedarà del tot insuficient. El centre comercial Gran Via 2, a
l'Hospitalet de Llobregat, ha obert una sala per als homes que hi han
entrat amb la parella que vol fer compres. Hi ha butaques, diaris i
televisors. Els homes ja no cal que s'estiguin drets, avorrits o cansats, prop
de la dona que va saltant d'un taulell a l'altre i s'emprova peces.
A gairebé tots els homes els cansa "anar de botigues". Alguns han decidit
no entrar-hi, i es queden al carrer, i encenen un cigarret, o van fent passes
amunt i avall i, de fet, estan tan avorrits i cansats com si acompanyessin la
parella. Jo dec ser dels pocs homes que no tenen al·lèrgia d'entrar als
grans magatzems. Fins i tot em vaig passar cinc dies seguits en un per
poder explicar en un llibre l'experiència. Però reconec que hi falten espais
de descans. De la mateixa manera que hi ha guarderies per a nens, també
hi hauria d'haver guarderies per a homes.
La iniciativa és bona, però l'espai inicial és petit comparat amb les 200
botigues que hi ha en el centre comercial. Dos sofàs i dues cadires és poca
cosa, sobretot perquè la guarderia masculina pot tenir molt d'èxit. I no
només entre els acompanyants de les possibles compradores, sinó entre
els homes que passin pel barri i decideixin aprofitar aquella sala per
descansar una estona, llegir un diari, mirar una mica la televisió o fer una
becaina. El racó que s'ha inaugurat té tot l'aspecte de ser més còmode que
la sala d'estar de moltes cases. Si les dones fan cua per emprovar-se una
faldilla, els seus acompanyants faran cua per entrar a la saleta de descans.
Ara bé, la idea pot fracassar a causa de l'èxit, i l'establiment hauria
d'establir un control per justificar, almenys, que l'home que està assegut al
sofà té una parella que està fent una volta pel centre comercial. ¿Un servei
de targetes d'identificació? Potser sí, però tot i això no seria fàcil resoldre
el problema. L'única solució seria ampliar la guarderia masculina, i no
únicament una mica. Però aleshores es perdria espai de venda, o sigui, de
negoci. Per seure ja hi ha una cafeteria, i no em sembla raonable demanar
que sigui --com el salonet de descans-- totalment gratuïta.
Els grans magatzems i centres comercials són, avui en dia, com unes
petites ciutats. Hi hauria d'haver, doncs, bancs públics, i fonts, i papereres
i, als que tenen més públic, uns estratègics semàfors per evitar empentes.
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QÜESTIONS
2a) Has de triar dues qüestions. Cadascuna val 1’5 punts.
1. Assenyala els connectors que apareixen en les oracions següents, digues
de quin tipus són i torna a escriure-les substituint-los per un altre del mateix
tipus.
a. [...] em vaig passar cinc dies seguits en un per poder explicar en un llibre
l'experiència. Però reconec que hi falten espais de descans. (línies 11-13)
b. [...] els seus acompanyants faran cua per entrar a la saleta de descans.
Ara bé, la idea pot fracassar a causa de l'èxit, [...] (línies 23-24)
c. [...]es perdria espai de venda, o sigui, de negoci. Per seure ja hi ha una
cafeteria, [...](línies 29-30)

2.

Digues a quina categoria gramatical pertanyen, a quin element fan
referència i quina funció sintàctica realitzen els mots marcats en cursiva
que et presentem a continuació:

a. “En parlava aquest diari no fa gaire, i la iniciativa ha resultat tan bona
que aviat quedarà del tot insuficient.” (línies 1-2)
b. “[...] ha obert una sala per als homes que hi han entrat amb la parella
que vol fer compres.” (línies 3-4)
c. “El racó que s'ha inaugurat té tot l'aspecte de ser més còmode que la
sala d'estar de moltes cases.”(línies 21-22)
3.
Escriu un sinònim o explica el significat que tenen en el text els mots
següents:
a. gaire (línia 1)
b. becaina (línia 21)
c. almenys (línia 25)
4.
Explica quin procés de formació de mots ha originat els mots següents
i per a cada mot escriu-ne un altre format mitjançant el mateix procés que
continga un dels morfemes constitutius (afix, arrel o base) del mot de
partida:
a. televisors (línia 5).
b. guarderia (línia 17),
c. establiment (línia 24) i

