
LECTURA PER PARELLES 5é i 6é (SETMANA DEL 21 AL 24 D’ABRIL)

EXPLORADOR CELESTE A LA DERIVA 
A casa d’Ernest hi havia sempre el problema de fer lloc. Per això, el pessebre 

que muntaven cada any tenia una forma allargada i semblava que les 

figures feien cua i les muntanyes quedaven encastades a l’horitzó, que era 

un paper d’embalatge amb una posta de sol pintada. 

Als ulls d’Ernest es podia comptar amb l’avantatge d’una major intimitat: tot 

era a mà i el petit univers quedava tot ell a l’abast, sense altres secrets que 

els que oferien a les mirades infantils. Per això, el dia que el nen es va 

adonar que un dels pastors (a un pam escàs dels tres Reis) es movia, va 

pensar: «Ja és atreviment, escollir un pis tan petit per a un prodigi tan gran». 

Va acostar-s’hi i comprovà que el pastor, diminut, era de carn. El pastor, en 

sentir-se atrapat, va fer un gest molt expressiu amb les mans, com si 

volguera dir que ja en parlarien amb més calma. 

Ernest era un xic tranquil i esperà la nit, quan els pares ja dormien. S’acostà 

al pessebre, amb un llum elèctric de piles, i va veure el pastor assegut a la 

vora del riu. 

–Eres de veritat? –va preguntar-li, mentre l’enfocava amb la llanterna. 

–Sóc cosmonauta, i vinc d’una galàxia de prop d’ací. Em vaig despistar i el 

plat volador ha quedat baix de l’escriptori del teu pare. No el toques! 

–Et pescaran. 

–T’aconselle que m’ajudes a evitar-ho, pel vostre bé. Em veuria obligat a 

arrasar el pis. 

«Quin milhomes», pensà Ernest. Però per educació va desviar la conversa: 

–Què menges? 

–Estic servit per sis mesos. 

–I no portes casc de plàstic ni vestit de l’espai? 
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–Són antigalles, això. Nosaltres prenem un compensador de pressions per 

via oral. 

–I la gravetat? 

–Prenem una altra mena de pastilles. Però deixa-ho estar, que no ho 

entendries. El que has de fer és ajudar-me a eixir d’ací… 

–Com? 

–El teu pare carrega l’encenedor amb un líquid americà, Gazonol. Ja saps 

què vull dir, veritat? 

–Sí. És un pot de llanda, aplanat, amb una mena de comptagotes en un 

extrem. 

–Exacte. M’has d’ajudar a carregar el plat volador amb aquest líquid. 

Mentre caminaven de puntetes cap a l’escriptori del pare, el xiquet tingué un 

pressentiment i va preguntar: 

–Com és que parles tan bé el nostre idioma? No em diràs que també preneu 

unes pastilles… 

–Doncs sí: les píndoles són rosades. Cada idioma té el seu color. Au, ajuda’m 

a traure el plat volador. 

Va traure el Gazonol del calaix de l’escriptori i, guiat pel foraster, omplí el 

tanc. 

L’homenet va entrar al vehicle i, amb mig cos a fora, va mirar Ernest amb un 

posat d’agraïment. 

Li demanà que obrira la finestra, per no trencar els vidres, i va dir adéu amb 

gentilesa: 

–Gràcies! I que passeu un bon Nadal… 

El plat va brunzir, s’il·luminà amb una claror ataronjada i fugí com una ratlla 

de llum. Ernest es va ficar al llit i estigué desvetllat una bona estona. 

Dubtava de si ho explicaria als pares, i acordà que sí, per pura lleialtat, però 
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sense confiar-hi gran cosa. L’any passat, quan es va fer amic d’un rei de 

cartes, els pares no s’ho van creure i, fins i tot, el van renyir. I això que el rei 

era d’espases i es va passar tota una nit donant-li lliçons d’esgrima. S’adormí 

pensant en el munt de coses que es perd la gent major, per anar sempre tan 

enderiada. 

PERE CALDERS. 8 contes de Nadal (adaptació) 
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1. Contesta aquestes preguntes sobre el conte. 

• On transcorre la història? 

• En quina època? 

• Qui és el protagonista? 

• Qui conta la història, un narrador o un personatge? Com ho has 

sabut? 

• La història es conta des d’un punt de vista còmic o seriós? Raona la 

resposta. 

2. Ara respon aquestes qüestions sobre els personatges de la lectura. 

• Quants personatges hi apareixen? Explica qui és cadascú. 

• En el text hi ha personatges humans i uns altres que no ho són. D’on 

ve l’homenet que apareix al pessebre? 

• Ernest accepta l’existència d’éssers diminuts? L’home del pessebre és 

el primer que coneix o n’havia vist algun abans? 

• Per què diu el narrador que Ernest veu el pessebre amb més 

intimitat? Deu ser per l’alçada? 

• Com és que l’homenet sap parlar la llengua del xiquet? 

• Per què diu Ernest que el cosmonauta és un milhomes? 

• Qui és el rei de cartes amb qui havia parlat Ernest? 

• Quan Ernest s’adorm, es queda pensant en les coses que es perden 

els majors per anar sempre tan enderiats. Buscar la paraula dèria en 

el diccionari i explica què vol dir el xiquet. 

3. Busca en el text un sinònim de les paraules següents: ovni, astronauta, 

llengua, amabilitat, despert. 
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4. Per quina raó el pessebre que muntaven a casa d’Ernest era 

allargat? Amb quin material estava fet el cel? 

5. Ernest diu que és un prodigi que el pastor es moga. Per què? 

6. Enumera tres personatges diminuts més amb qui s’hauria pogut trobar 

Ernest, com ara ninots de Playmobil que parlen o il·lustracions de còmics 

que prenen vida. 

Penja les preguntes contestades a Classroom The BenaMakers


