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EXERCICI 14 

ORDENAR UN TEXT AMB TALLAR I ENGANXAR 

 

Ordena els trossos d’aquest text fent servir les eines de TALLAR i ENGANXAR. Fes servir 

les dreceres de teclat per les operacions bàsiques (CTRL+N -> Negreta, CTRL+K -> 

Cursiva, CTRL+S -> Subratllat i CTRL+G -> Guardar). L’ordre correcte només és un, però 

entenc que es poden trobar molts ordres que també tenen sentit. Tu mateix/a! 

 

També utilitzem cosmètics per cuidar-nos la pell. Advertència: cuidadín amb confondre’s de 

pot. Conec un tio que va confondre el pot de crema antiarrugues amb el del Superglú. I ara 

no pot deixar de riure. Sembla el Jocker. 

 

En definitiva, a diferència de la resta d’homes heterosexuals nosaltres cuidem la nostra 

imatge. Per exemple, ens canviem els calçotets cada dia. I si no podem els hi donem la 

volta. Sí, és que a vegades surts amb pressa de casa i ... plas, plas! Qui ho ha de notar? Ma 

mare sempre em diu: “Nen, no facis això que si tens un accident i et vénen a collir els 

metges”. 

 

ELS METROSEXUALS 

 

La por a mostrar els sentiments que sempre ha caracteritzat els homes està canviant. Diuen 

que ara hi ha una nova espècie d’homes: els “metrosexuals”. Potser n’heu sentit a parlar. I si 

no, ja estic jo per explicar-vos-ho. Sempre posen els mateixos exemples de “metrosexuals”: 

David Beckham i jo. L’única diferència és que ell juga una mica millor al futbol. 

 

Potser explicant com som queda més clar el concepte. Els “metrosexuals” no tenim por a 

mostrar els nostres sentiments i plorar en públic. Si cal. Si no cal, també és tonteria. Ara no 

us confongueu: Josep Lluís Núñez no és “metrosexual”. Seria més aviat “migmetrosexual”. 
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Una altra  de les nostres característiques seria que cuidem molt la nostra imatge. Anem al 

gimnàs a cuidar figura. Jo ara estic treballant... Bé, entrenant que és com ho diem els que 

anem al gimnàs. Estic entrenant més lo que seria tot el tronc superior. La panxa ho deixo per 

més endavant. 

 

No sé si m’explico 

Andreu Buenafuente, David Escardó, Gerard Florejach s i Jordi Évole 

 

Per simplificar-ho: som machotes que vivim amb harmonia amb el nostre cantó femení. 

Seríem la suma de Bertín Osborne més Jesús Vázquez. “Osborne més Vázquez, dividit per 

dos, despejo la equis, me llevo dos, más menos igual a metrosexual”. 

 

A les nits, em poso mascarilla. Per home, eh? Res de cogombre i això. Que el primer cop 

que em va veure ma mare em va tirar dos euros: es pensava que era un mim. Li vaig haver 

de fer la paret invisible perquè em fes un petó de bona nit. 


