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Rondalles d’arreu (conte popular)

Una vegada
hi havia una masia
situada entre les muntanyes
de Sant Llorenç del Munt i el Montcau,
anomenada Cal Dalmau.
Una tarda, els homes de la casa
van sortir a treballar
a una vinya que quedava una mica lluny
i van deixar l’àvia sola a casa.
L’àvia, des de la galeria,
mentre feia ganxet i prenia el sol
va veure que tres individus
s’acostaven a la casa.
A l’àvia li va semblar
que tenien un aspecte molt sospitós
i va córrer de seguida a tancar i barrar la porta.
També va agafar el trabuc
que sempre tenia a punt i carregat.
Els tres homes,
que eren lladres de camí ral,
es van arribar a la casa.
Com que ho van veure tot tancat
van fer una volta a la casa i van trucar a la porta.
De seguida van sentir la veu de l’àvia que deia:
-Pere, salta per l’era!
Els lladregots van córrer
cap al darrere de la casa,
però de nou van sentir la veu de la vella que cridava:
-Bernat, salta pel terrat!
Els lladres van tornar a córrer,
una mica desorientats,
però aleshores van sentir un altre crit de la vella:
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-Ramon, compta quants són!
Els bandolers es van mirar sorpresos i indecisos.
De sobte, un crit de l’àvia
els va fer decidir del tot:
-Joan, mira cap a on van!
Sense esperar res més
van arrencar a córrer camí enllà
i quan van sentir una trabucada
disparada des de la casa
encara es van escapar a més velocitat,
fins que es van perdre entre el bosc
i no es van deixar veure mai més.
(conte popular)
Respon:
1.- En un mapa, en quina comarca situaries Sant Llorenç del Munt i
el Montcau?
2.- Pots deduir quants homes vivien a Cal Dalmau? És segura
aquesta deducció? Per què?
3.- Per què l’àvia es tanca a casa?
4.- Saps què és un trabuc? Busca-ho si no ho saps. Busca dins del
text una paraula derivada de trabuc i escriu-la.
5.- La rondalla parla de lladres i també els anomena amb una
paraula derivada, busca-la i digues quin significat més específic té
aquesta paraula.
6.- Saps què vol dir “... de camí ral”? Busca-ho si no ho saps.
7.- Per què creus que l’àvia crida als homes de la casa?
8.- Defineix les paraules: masia, era, sospitós, desorientat.
9.-Busca 4 adjectius qualificatius dins del text, recorda que són les
paraules que ens diuen com són o estan les persones i les coses.

