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3 LA CASA I L’ENTORN

1
– Quantes habitacions té?
– N’hi ha tres, a part del menjador, 

la cuina i el bany.

3
– Està ben comunicat?
– És molt a prop del metro i de 

la parada de l’autobús.

2
– Busco un pis de lloguer per aquesta

zona.
– Em sap greu, però no n’hi ha cap

de lliure. Si en surt algun, l’avisaré.

4
– Hi ha mobles?
– Hi ha un llit de matrimoni i un armari.

Hi ha un llit.
No n’hi ha cap.

Hi ha tres habitacions.
N’hi ha tres.

Quantes habitacions té?

És molt a prop del metro.

Busco un pis de lloguer.

Hi ha mobles?
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� La casa y el entorno � La maison et l’environnement � The home

� La casa e i dintorni � Das Haus und die Tage � � 
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Compro pis per aquesta
zona. Pago al comptat.

21

LA CASA I L’ENTORN 3

– I tu, on vius?
–Abans vivia en una casa petita de planta baixa amb jardí. Ara visc en un àtic.
– Fa gaire?
– No. M’hi acabo d’instal·lar. És aquí mateix, al capdavall d’aquest carrer. 
– Quina gràcia! Som veïns. Si necessites res, ja ho saps.

Endavant, l’estàvem esperant.

Que bonic!
Quina terrassa més gran!

Vinc a veure el pis.

Li agrada? A l’estiu
hi sopem cada dia.

Passi, passi.

– Bon dia. Voldria un pis de lloguer.
– Com ha de ser?
– No gaire car. Necessito un pis moblat, de dues habitacions 

i que estigui a prop del centre.

Es lloga casa amb jardí i tres
habitacions, menjador, 
sala d’estar i garatge.

Lloguem habitació amb

dret a cuina.

A
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C
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3 LA CASA I L’ENTORN

Ara tu Com és casa teva?  I la casa dels teus somnis?

espaiós / reduït
gran / petit
estret / ample
bonic / lleig
assolellat / fosc

–Fa gaire que s’esperen?
–No, uns deu minuts.
–Em sap greu. He vingut abans

però m’havia equivocat de clau. 
L’he hagut d’anar a buscar a 
l’oficina. Quin cap!

–No s’hi amoïni. Podem passar per 
veure el pis?

–És clar que sí. De seguida.
–Quantes habitacions té?
–Tres, dues de grans i una de 

petita. Sense comptar el menja-
dor, la cuina i el lavabo. 

– I totes les finestres són exteriors?
–No, l’habitació del mig dóna al celobert, i el lavabo té una finestra que dóna 

a una sortida d’aire. 
–El menjador és molt gran...
– I fixi’s quina claror! Hi toca el sol tota la tarda.
–És veritat, no hi deu fer gaire fred.
–A més, té calefacció central. Està molt ben equipat.
–Sí, però, miri, hi falta una mà de pintura... Ah!, i cal donar d’alta el llum i el gas, oi?

La casa dels meus somnis
és amb vistes al mar,
amb un menjador
espaiós,
assolellat…
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LA CASA I L’ENTORN 3

A quina habitació es refereix?

Hi ha mirall?
Sí, n’hi ha un. 
No, no n’hi ha.

Quantes butaques hi ha?
N’hi ha dues.
No n’hi ha cap.

Hi ha alguna catifa?
Sí, n’hi ha una d’estreta.
No, no n’hi ha cap.

Com és el sofà?
No hi ha sofà, però hi ha dues butaques.
És de dues places, de pell.

–Digui?
–Truco per l’anunci de l’habitació que es lloga.
–Sí, miri. No és gaire gran però està tota moblada.
–Que hi ha cadires?
–No n’hi ha, però hi ha dues butaques molt còmodes.
–Té armari?
–Sí, un de ben gros, amb penja-robes i calaixos. També hi ha un llit individual. 
–Quan la puc veure?
–Vingui quan vulgui.

Truco per l’anunci de
l’habitació que es lloga.

Digui?

A B
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