
Classe 35: 01/06/21 

Traduir aquest text:  

https://www.todo-claro.com/english/intermediate/grammar/los-pasados/Seite_3.php 

 

 

Vaig conèixer el senyor Figueres a la residència de Montblanc, quan tenia cent anys. Era un 

home alt i prim. Sempre somreia, cantava i tenia una memòria prodigiosa. 

Un cop a la setmana acostumava a jugar a les dames, mentre m'explicava la seva vida o em 

recitava poesies. 

Recordo que em guanyava la meitat de les vegades. Jo parava més atenció a les seves històries 

que a el joc, però no em deixava de sorprendre l'agilitat mental, i, sobretot, la vitalitat que 

tenia. 

Un cop, em va explicar que, amb setze anys, els seus pares el van enviar a fer les Amèriques, 

per evitar que el reclutessin per a la Primera Guerra Mundial. 

Allà, fent de cambrer es va enamorar de la noia que rentava els plats. Després d'insistir molt, 

es va casar amb ella. 

No van tenir fills, en part perquè ella va emmalaltir aviat i va estar molts anys al llit. 

El senyor Figueres va morir sense haver deixat, en cap moment, d'estar encantat amb la vida, 

com sempre deia. 

 

Nombres:  

1 -  un 11 - onze 21-29 31-99  - 201-999 -  1245  
mil dos-cents 
quaranta-cinc 

2 – dos  12 – dotze  45 quaranta-cinc 123  

3 – tres 13 – tretze  58 cinquanta-vuit   

4 - quatre 14 - catorze  64 seixanta-quatre  23.567 vint-i-tres 
mil cinc-cents 
seixanta-set 

5 – cinc 15 - quinze 27 vint-i-set 79 setanta-nou   

6 – sis 16 - setze  82 vuitanta-dos 245 dos-cents 
quaranta-cinc 

 

7 – set 17 - disset 25 vint-i-cinc 93  noranta-tres 523 cinc-cents 
vint-i-tres 

7.517.825 
set milions cinc—
cents disset mil 
vuit-cents vint-i-
cinc 

8 – vuit 18 – divuit     

9 – nou 19 – dinou     

10 - deu 20 - vint     

 

https://www.todo-claro.com/english/intermediate/grammar/los-pasados/Seite_3.php


129  cent vint-i-nou  

138: cent trenta-vuit 

1129:  mil cent vint-i-nou 

1388: mil tres-cents vuitanta-vuit 

 

Hores:  

10:15:  és un quart d’onze 

10:20: és un quart i cinc d’onze 

10:30: són dos quarts d’onze 

10:35:  són dos quarts i cinc d’onze 

10:45: són tres quarts d’onze 

 

10:17 és un quart i dos minuts d’onze 

 

Imperfet 

El año pasado mi hermano y yo (mudarse) ------- a Noruega.  

L’any passat el meu germà i jo ens vam mudar a Noruega 

Al principio (ser) --------- un poco difícil porque allí nadie (hablar) ----- español y 

la cultura (ser)  muy extraña para mí. 

Al començament va ser una mica difícil perquè allí/allá ningún parlava espanyol 

i la cultura era molt estranya per a mi.  

Sin embargo, tras unos meses (hacer/yo)  a nuevos amigos que 

me (ayudar)  mucho.  

No obstant, després d’uns mesos vaig fer a nous amics que em van ajudar molt 

Siempre (necesitar/yo)  a alguien que me dijera a dónde (tener)  que ir o 

qué (deber)  hacer. 

Sempre necessitava a algú que em digués a on havia d’ anar o què havia de fer 



 

Me rompí una pierna cuando iba paseando. 

em vaig trencar una cama quan anava passejant.  

 

02.- Cuando  pequeño me 
gustaba

 comer helados. 

quan era petit m’agradava menjar gelats 

col·legi 

aquest  

llevar-se 

esmorzar 

Después de medio año ya (manejarse/yo)  yo sola y (empezar)  a comprender 

cómo (funcionar)  las cosas.  

Además, mi hermano (encontrar)  un trabajo donde (estar)  todo el día 

conociendo gente nueva y yo (abrir)  una tienda de ropa.  

Poco a poco, las cosas (ir)  funcionando. Ahora estamos completamente 

adaptados. 

 

Examen 

1. per demà:  http://www.caib.es/govern/rest/arxiu/3067257 

 

 

examen: 

http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=2700908&coduo=2486899&lang=ca 

 

 

 

http://www.caib.es/govern/rest/arxiu/3067257
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