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TEXT 
 

Quan tenia sis anys, una vegada vaig veure un dibuix magnífic en un llibre sobre 
la selva verge que es deia Històries viscudes. Representava una boa empassant-se una 
fera. Aquí teniu la còpia del dibuix. 

El llibre deia: “Les boes s'empassen la presa tota sencera, sense mastegar. 
Després no es poden moure i dormen durant els sis mesos de la digestió.” 

Hi vaig rumiar molt, aleshores, en les aventures de la selva i, per la meva banda, 
amb un llapis de color, vaig fer el meu primer dibuix. El meu dibuix número 1.  

Vaig ensenyar la meva obra mestra a les persones grans i els vaig preguntar si el 
dibuix els feia por. 

Em van respondre :”¿ Per què hauria de fer por un barret ?” 
El meu dibuix no representava un barret. Representava una boa que digeria un 

elefant. Aleshores vaig dibuixar l'interior de la boa, perquè les persones grans ho 
poguessin entendre. Sempre necessiten explicacions.  

Les persones grans em van aconsellar que deixés estar els dibuixos de boes 
obertes i tancades i que més valia que m'interessés per la geografia, la història, el càlcul 
i la gramàtica. Així va ser que vaig abandonar a l'edat de sis anys una magnífica carrera 
de pintor. M'havia desanimat el fracàs del dibuix número 1 i del dibuix número 2. Les 
persones grans no entenen mai res, totes soles, i per als nens és molt pesat haver-los de 
donar sempre explicacions i més explicacions. 

 
 

               Antoine de Saint-Exupéry:  El petit príncep 
 
 

 
Qüestions  
 

1. Assenyaleu els casos de grafies que es llegeixen com a “s” sonora en el fragment 
següent: “Les boes s'empassen la presa tota sencera, sense mastegar.”  (1 punt) 

2.  Identifiqueu les formes verbals que apareixen en el primer paràgraf del text i 
escriviu la forma de futur simple corresponent a cada una. (1 p.) 

3. Assenyaleu cinc adverbis que apareguen en el text i indiqueu si són de temps, 
espai, etc. (1 p.) 

4. Anàlisi sintàctica de “Representava una boa que digeria un elefant” (1 p.) 
5.  Proposeu un sinònim i un antònim per a cada una d’aquestes paraules: magnífic, 

sencera, interior, fracàs, tancades . (2 p.) 
6. Expliqueu el sentit que tenen en el text les següents expressions fraseològiques: 

selva verge, persones grans, obra mestra, deixés estar, més valia. (2 p.) 
7. Resumiu el contingut del text proposat i comenteu quin és el to que adopta el 

narrador. (2 p.) 


