
LECTURA PER PARELLES 4t (SETMANA DEL 1 AL 5 DE JUNY)

EL BRUIXOT BARRET DE RABOSOT 
Encarna. Amunt! No ens deixem véncer per la tristesa del laberint de Si-Hi-Entres-
No-N’Ixes-Mai-Més. 

Empar. Vinga, va! En marxa! 
(Tots els membres de la colla s’han alçat ja de terra i es disposen a caminar, però abans de 
fer-ho, escolten els primers compassos d’una cançó i, de seguida, veuen un Bruixot que 
entra a escena cantant i marxant al ritme de la música. El Bruixot vesteix d’una manera 
còmica. Porta un vestit de mag, però, en compte del capell cònic acabat en punta, duu un 
barret de pell de rabosot com el que porten alguns caçadors de muntanya.) 

Bruixot. (Cantant.) 
Jo sóc l’amo del bosc, 
tirulí, tirulí, tirulot. 
Si vull sóc caragol, 
tirulí, tirulí, tirulot, 
i si no, llop o font, 
tirulí, tirulí, tirulot. 
Les pedres faig d’or, 
tirulí, tirulí, tirulot, 
i, si vull, puge al Sol, 
tirulí, tirulí, tirulot, 
perquè sóc el bruixot, 
tirulí, tirulí, tirulot, 
Barret de Rabosot. 

(Els xiquets i les xiquetes observen bocabadats el Bruixot. Aquest, quan acaba de cantar, se 
n’adona de la presència dels infants i s’emporta un ensurt.) 

Bruixot. (Astorat.) Xe, què feu per ací? Us heu perdut? 

tots Els mEmBrEs dE la colla. No! 
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Empar. Som ciutadans de Gratacelònia, senyor bruixot. I busquem la solució per a 
alliberar la nostra ciutat de la pena i del desconsol que la fa viure sense alegria. 

Enric. Els xiquets vivim molt avorrits, i sense ganes de menjar ni de jugar. 

Encarna. Busquem la felicitat per a poder-la dur a la nostra ciutat. 

Bruixot. (Incrèdul.) La felicitat? La felicitat no la trobareu enlloc. 

tots Els mEmBrEs dE la colla. (Decebuts.) Nooo? 
Bruixot. No! Però no necessiteu trobar-la per a ser feliços. La felicitat heu de 
guanyar-vos-la amb el vostre treball. Mireu, jo ja sé què passa a la ciutat dels 
gratacels. Feia temps que ho veia vindre. Aquella ciutat està tan mal feta que no s’hi 
pot viure. Però jo tinc una solució possible. Preneu aquesta llavor i sembreu-la. D’ella 
naixerà un arbre màgic que, si no us oblideu de regar-lo tots els dies i de cuidar-lo 
amb el vostre esforç, serà l’arbre de la vostra felicitat. 

Empar. (Recollint la llavor que li dóna el Bruixot.) Gràcies. 

JOSEP A. Fluixà i XARO Vidal. La ciutat dels gratacels 
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1. Contesta aquestes preguntes en el quadern. 

• Per què no s’han de deixar véncer els membres de la colla protagonista? 

• Quin personatge apareix que no forma part del grup de xiquets i de 

xiquetes? 

• Què fa el nou personatge mentre apareix en escena? 

• Com es queda quan s’adona de la presència dels xiquets i de les xiquetes? 

• Què busquen els personatges de la colla en aquell lloc? 

• Quin problema tenen els xiquets i les xiquetes que viuen a Gratacelònia? 

2. Ordena els fets segons com ocorren en l’escena. 

__ El bruixot es queda astorat quan veu els xiquets de la colla. 

__ El bruixot els explica que la felicitat no es troba en cap lloc i que se l’han 

de guanyar amb el seu esforç. 

__ Encarna anima els seus amics perquè no es deixen véncer per la tristesa. 

__ El bruixot els dóna una llavor d’un arbre perquè la sembren. 

__ Apareix en escena el bruixot cantant una cançó. 

__ Empar explica al bruixot qui són i què busquen. 

3. Què vol dir que «la felicitat heu de guanyar-vos-la amb el vostre treball»? 

• Ningú no és feliç si els altres no li fan regals i li diuen que l’estimen. 

• Les coses importants no s’aconsegueixen esperant que algú altre faça la 

faena, sinó que hem d’aconseguir-les amb el nostre esforç i fent-nos 

mereixedors de la recompensa. 

• Hem de treballar si volem ser feliços perquè els qui no treballen no 

aconsegueixen mai la felicitat. 
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4. Qui ho diu? 

Encarna •   • «Els xiquets vivim molt avorrits.» 

Empar •   • «Jo sóc l’amo del bosc.» 

Bruixot •   • «Som ciutadans de Gratacelònia.» 

Enric •   • «Amunt! No ens deixem véncer per la tristesa.» 

5. Per què creus que en una ciutat mal feta no es pot viure bé? Què penses 

que és una ciutat mal feta? 

6. Escriu una llista d’aquelles coses que creus que es podrien millorar al teu 

poble.  

7. Penses que la llavor que els dóna el bruixot, si la sembren i la reguen entre 

tots, farà que cresca l’arbre de la felicitat? Escriu com t’imagines que 

continua la història. 
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