
LECTURA PER PARELLES 4t (SETMANA DEL 25 AL 29 DE MAIG)

UNA BELLA DORMENT SORPRENENT 
Una vegada, Joan i Mireia, que eren germans i amics, van eixir a la terrassa de la 
seua finca per llegir el conte de La Bella Dorment del Bosc. 
Alguna persona de vosaltres deu pensar que ja ningú llegeix aquestes coses, que 
existeixen aventures més apassionants. I potser teniu raó. 
El cas és que Joan i Mireia volien tornar a llegir aquest conte de la Bella Dorment 
perquè sa mare els l’havia contat moltes vegades quan eren menuts. I ara tenien 
nou i set anys i volien comprovar pels seus propis ulls com era aquella història. 
I van començar a llegir. 
Resulta que la Bella Dorment vivia a ciutat. 
Dormia sobre un llit modern, en una habitació juvenil, i vestia un pijama rosa en el 
qual apareixia un grapat dels personatges més famosos dels dibuixos animats. 
Estava blanca i amb el cabell fabulosament pentinat: rínxols daurats que queien 
del coixí com si fóra una cascada de mel de florit romaní. 
Joan i Mireia pararen: allò no era el bosc meravellós, ni semblava possible que un 
príncep cridara al timbre i entrara al pis de Bella per besar-la i tornar-la a la 
realitat. 
El més probable, en una situació com aquella, és que no es despertara mai. Però en 
fi, encara quedaven moltes pàgines. I va i passen full i, sabeu?, la resta del conte 
estava en blanc, sense rastre de lletra ni dibuix. 
Els dos germans podien haver deixat així la lectura, i tant que podien! Però els 
semblava greu, sobretot perquè Bella portava un pijama molt semblant al de Mireia 
i els feia nosequè abandonar la història a la meitat. 
I Joan va dir: 
–Llegirem encara que no hi haja lletres. 
I Mireia: 
–Mirarem els dibuixos encara que no hi aparega ni una imatge. 
I els dos, animats per una emoció, van dir: 
–Ens inventarem la continuació! 
I encara no ho havien decidit del tot quan, a les pàgines blanques, va començar a 
guaitar la cara resplendent d’un príncep: un príncep desorientat en una ciutat 
desconeguda. 
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Llavors es fixaren que duia un caçapapallones. I comprengueren que el príncep era 
un enamorat dels insectes. Ni cal dir que al cap d’un segon va aparéixer una 
papallona voletejant, i els germans van parlar amb ella. 
–Hola –li van dir. 
–Sí?, què voleu? –es va mostrar d’allò més amable. 
–Ens agradaria que volares davant del príncep i el portares on es troba la Dorment. 

VICENT PARDO. De conte en conte (adaptació) 

1. Per què creus que el narrador diu «que ja ningú no llegeix aquestes 

coses»? Escriu en el quadern la resposta més encertada. 

• Perquè a la gent li agrada més veure les històries dels contes tradicionals 

en la televisió. 

• Perquè considera que els contes populars antics són molt tradicionals i a 

la gent li agraden ara 

les històries més modernes i actuals. 

• Perquè els contes com el de La Bella Dorment són contes molt infantils. 

 

2 . E l s c o n t e s 

populars són aquells 

que es coneixen des 

d ’ a n t i c i q u e e s 

conten de pares a 

fills. Escriu el títol 

d ’aquests contes 

populars i el de dos 

més que conegues. 
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3. Quin conte recordes de quan eres menut? Qui te’l contava o te’l llegia? 

4. Explica per què creus que Joan i Mireia volien tornar a llegir el conte de 

La Bella Dorment i què volien comprovar. 

5. Quan Joan i Mireia comencen a llegir el conte, s’emporten una sorpresa. 

Escriu les diferències que troben en el conte que lligen en relació amb el 

conte de La Bella Dorment que tots coneixem. 

6. Fes com els dos germans i continua la història. Aquestes preguntes et 

poden donar alguna idea: què fa la papallona?, fa cas a Joan i Mireia?, com 

reacciona el príncep?, és un príncep realment?, com acaba la història? 
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