
LECTURA PER PARELLES 5é i 6é (SETMANA DEL 1 AL 5 DE JUNY)

UN PASSEIG EN BICI 

M’he alçat matí, m’he posat la samarreta gòtica amb la calavera i he agafat 

la bici. Feia un dia magnífic. Sense saber ben bé com, m’he trobat a la porta 

de ca Berenguer. Bé, sí que sabia com, que no estic boja. Eren les nou. Massa 

matí per a tocar al timbre un diumenge, he pensat mentre tocava. 

Al cap de poc, un home, encara amb pijama, ha obert la porta. 

–Està Berenguer?, sóc Morgana. 

–Com que... ets tu la famosa Morgana? 

–No, la famosa Morgana era la fada de Merlí, jo només sóc la companya de 

Berenguer, de sisé de Primària, la Morgana dels ulls verds. 

L’home ha somrigut i se n’ha anat a buscar el fill. He suposat que era el pare 

de Berenguer, no crec que tinguen un majordom. Mig minut després ha 

aparegut Berenguer; feia l’efecte d’haver fet una cursa de 3.000 metres 

obstacles. 

–Hola –he dit. 

–Hola –ha respost. 

–T’he despertat? 

–No, fa hores que estic despert. 

–T’has posat la samarreta al revés. 

–Ah. Sempre... sempre me la pose així quan desdejune. 

Berenguer s’ha mirat la samarreta; la tenia ben posada, i ha posat cara de 

no entendre. Se m’ha escapat el riure, sóc la pera. 

–T’agradaria fer una excursió amb bici? 

–No fa falta. 

–Què és el que no fa falta? 
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–No cal que m’expliques res. T’he vist al pati amb Víctor, i ja sé que Eloïsa li 

vol un xic de primer d’ESO. Tranquil·la, sé sumar dos i dos. 

–Què vols dir? 

–És lògic que ara tornes a ser la nóvia de Víctor. Ell és el millor base de 

l’equip, i jo... què pots esperar de mi?, tot just sé parlar en prosa. M’han 

entrat ganes de ventar-li una xufa. 

–He vingut a preguntar-te si vols fer un passeig en bici, no a demanar-te la 

mà. 

Hi ha hagut una pausa. M’ha semblat que Berenguer estava content, però de 

sobte se li ha enfosquit la cara. 

–No puc eixir, estic castigat, he d’esbrinar quina és l’àrea del menjador. 

He agafat la bici i he pedalejat sense parar tres quilòmetres, en ple camp, 

fins que he punxat i he hagut de tornar a peu. What a wonderful day! 

PASQUAL ALAPONT · Morgana la dels ulls verds (adaptació) 
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1. Encercla els noms dels personatges que apareixen en la lectura. 

Morgana    Berenguer     Pare de Berenguer    

  Pasqual     Víctor 

2. Contesta les preguntes següents sobre la lectura. 

• En quin dia de la setmana ocorre l’acció? A quina hora? 

• Qui era la famosa Morgana? 

• Per què Berenguer està enfadat amb Morgana? 

• Què proposa Morgana al seu amic? 

• Quin esport practica Víctor? 

3. Explica per què Berenguer s’ha de quedar a casa i la tasca que ha de fer. 

4. Què creus que significa l’expressió «sóc la pera» en la lectura? 

• Tenir forma de pera. 

• Ser tou. 

• Ser molt graciosa. 

• Parlar ràpidament. 

5. Escriu breument la broma que Morgana fa al seu amic Berenguer i digues 

el que penses al respecte. 

6. Explica en tres línies què penses que senten Berenguer i Morgana l’un per 

l’altre. Raona la teua opinió. 
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