
LECTURA PER PARELLES 5é i 6é (SETMANA DEL 18 AL 23 DE MAIG)

LA CASETA DE XOCOLATE 
A penes va eixir el sol, l’endemà de matí, els xiquets es despertaren i es 

tornaren a posar en marxa, amb l’esperança de trobar el camí a la llum del 

dia. Però caminaren i caminaren sense trobar l’eixida del bosc fins que, amb 

el sol alt, van descobrir una caseta preciosa en una clariana del bosc. 

Alegres i esperançats, Hansel i Gretel van córrer cap a la caseta i, en 

acostar-se, descobriren, molt sorpresos, que aquella era la casa més 

meravellosa que es podia imaginar. Les parets eren de bescuit farcit de nata, 

els marcs de les finestres eren de xocolate, les teules eren de caramel, i el 

fumeral, de sucre candi. 

–Mira que bé! –va exclamar Hansel–. 

Ara podrem traure el ventre de 

penes! Per on vols que comencem? 

Ell se’n va pujar al terrat i començà 

a menjar-se una teula, mentre la 

seua germaneta rosegava un tros 

de marc de la finestra i, en això, 

sentiren una veu molt dolça que, 

des de dins de la caseta, deia: 

–Deu haver-hi una rateta que em rosega la caseta. 

Els dos xiquets es van quedar parats, però la fam els esmolava la 

intel·ligència i, quasi alhora, els dos es posaren a bufar, com si fóra el vent 

qui feia aquell soroll. I com que no tornaren a sentir la veu, continuaren 

menjant: Hansel va tallar una bona porció de paret i Gretel es posà a 

menjar-se un bon tros de finestra. Aleshores, la porta de la caseta es va obrir 

i, al llindar, va aparéixer una velleta més lletja que un dimoni, que es 
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recolzava en una crossa de caramel. Els xiquets, morts de por, deixaren 

caure el menjar i s’abraçaren, però la velleta els convidà a seguir menjant. 

–Hola, fills meus –els va dir, amb una veu tan dolça com la caseta on vivia–. 

Que us heu perdut al bosc? Entreu, entreu a casa i feu-me companyia, que 

sempre estic molt sola... 

En entrar a la caseta, tremolant de por però amb més fam que un esmolet, 

els germanets van veure que hi havia una taula parada amb pastissos, 

pomes, llet, mel i fruites del bosc. Els xiquets ho veien i no s’ho creien, però 

menjaren, mentre la velleta els mirava, somrient, fins que no van poder més. 

Aleshores, la dona els convidà a descansar en dos llitets tous. Amb la panxa 

ben plena i ben calentets, els xiquets s’adormiren com angelets, sense 

sospitar que, en realitat, aquella dona tan amable era una bruixa malvada. 

JACOB GRIMM I WILHELM GRIMM. Hansel i Gretel i altres contes populars 
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1. Contesta aquestes preguntes. 

• Quins personatges apareixen en la lectura? 

• On estava situada la caseta? 

• De quins materials estava feta? 

• A què els va convidar la bruixa després que hagueren menjat? 

2. Explica per què... 

• ...era una caseta meravellosa. 

• ...els dos germanets es posaren a bufar. 

• ...la velleta volia que Hansel i Gretel entraren a sa casa. 

3. Troba en la lectura aquestes dades. 

• El primer que es mengen Hansel i Gretel. 

• La primera frase que diu la bruixa. 

• Els aliments que hi havia sobre la taula. 

4. Una clariana d’un bosc és... 

• ...una zona del bosc sense massa arbres. 

• ...una zona del bosc on els arbres són de color clar. 

• ...un dia de sol en el bosc. 

5. Què creus que significa «tenir més fam que un esmolet»? 
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6. Copia i completa aquest resum amb paraules de la lectura. 

Hansel i Gretel caminaven sense trobar l’eixida del ………………………………. De 

sobte, van descobrir una caseta .................................... feta de ……………………………… 

farcit de nata, xocolate i caramel. Com tenien tanta fam, es posaren a menjar 

fins que va eixir la velleta que hi vivia. La dona pareixia una persona amable 

i els va convidar a entrar a sa ……………………………….. A dins, els xiquets van trobar 

una .................................... parada amb menjars deliciosos i no pararen de menjar 

fins que no van .................................... més. Aleshores es van gitar en dos 

llitets .................................... i es van adormir sense sospitar que aquella dona era 

una bruixa malvada. 

7. La caseta que es descriu en el text està feta d’aliments poc saludables. 

Inventa’t una altra casa amb aliments més sans i descriu-la detalladament.
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