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Unitat 1 LA DESCRIPCIÓ D’ANIMALS IMAGINARIS

L’altre dia em vaig trobar al carrer un rondallits. El vaig trobar tan simpàtic que
vaig decidir adoptar-lo. Com? Que no saps què és un rondallits?

Mira, un Rondallits és un animalet molt bufó que té un cap petitonet i rodonet
com el d’un gat. Unes orelles llargues i punxegudes com les d’un conill.

Una boca grossa amb dues fileres de dents i un nas arromangat i petitonet.
El seu cos és allargat i musculós com el d’un cocodril. Està ple d’escates i és

un xic llefiscós. Té sis potes amb tres dits a cada pota. Quatre les fa servir per
caminar, les altres dues per gratar-se... I té una cua estarrufada com la d’un paó.

Segurament et deus preguntar per què li diuen rondallits, oi? El cas és que
són uns animalons molt mandrosos. Ho són tant, de

mandrosos, que es fan els simpàtics amb tothom
per tal que algú se’ls emporti a casa. Quan te
l’emportes a casa, ja has begut oli, perquè et
quedes sense llit! Crec que hauré de tornar a
dormir amb la meva germana...

Els rondallits
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—Vull un dringa-salts! Vull un dringa-saaaaaaaaaaalts...!!! —xisclava la meva

germana.
—Però que t’has begut l’enteniment? —li vaig dir exaltat—. Què renoi és un

dringa-salts?
La meva germana es va tranquil·litzar de cop i va dir:
—Un dringa-salts és una bestiola petita, gairebé invisible... Té el cap de lleó,

però tot de color verd. Els seus ulls són grossos i verds. Les seves orelles
petitonetes i arrodonides... El seu cos és de formiga, però té quatre potes de
llagosta que el fan saltar com ningú... La seva cua és semblant a la dels micos;
mesura dues vegades el seu cos i l’ajuda a impulsar-se en els seus formidables
salts... El millor de tots, però, és el seu pèl... suau i flonjo com el d’un peluix...

—I què té d’especial aquest animalot?
—Animalot? Si el sentissis explicar acudits o versionar cançons de moda de

la manera més graciosa del món, no li diries animalot!
—Molt bé... molt bé... però em pots dir per què vols un dringa-salts, tu?
—Per poder arribar al pot de caramels que guarda la mare dalt l’armari.
—Me la vaig mirar i, automàticament, tots dos ens vam posar a xisclar...
—Volem un dringa-salts, volem un dringa-saaaaaaaaaaaaaaaaalts!!!

Vull un dringa-salts!
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Practica

1. Respon les preguntes següents sobre les dues lectures:

• Què es descriu dels dos animals, el físic o el caràcter?

• Creus que els autors s’han oblidat de descriure algun element? Quin?

• Canviaries o afegiries alguna cosa de les descripcions? Quina?

2. Marca en el text del rondallits i del dringa-salts:

• Posa dins un requadre de color blau la descripció del cap.
• Emmarca amb un requadre de color verd la descripció del cos.
• Finalment, dins un requadre de color groc, posa-hi la descripció
d’altres parts o elements.

Fes memòria

Un animal imaginari és un animal inventat. Per descriure’l de la manera més
completa possible, s’han de tenir en compte els apartats següents:

MANERA DE SER

EXTREMITATS

DESCRIPCIÓ

FÍSICA

COSCAP
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3. Classifica la informació que hi ha en la descripció del rondallits i del
dringa-salts en la graella següent:

RONDALLITS DRINGA-SALTS

Ulls

Nas

Boca

Orelles

Altres

Pell

Potes

Cua

Altres

Cap

Cos

i

extremitats

Manera de ser
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4. Llegeix la descripció següent de l’apagafocs i fes-ne un dibuix. No et
deixis cap detall!

L’APAGAFOCS

L’apagafocs és l’animal més fantàstic i meravellós que s’ha inventat la
NASA. Ara l’estan instal·lant pertot arreu: a les platges, als bars, als parcs...
Són molt útils perquè són capaços de detectar qualsevol foc a llarga
distància i apagar-lo ràpidament sense utilitzar gaire aigua!

Són animals sense massa cap... perquè tenen una gran mànega
instal·lada al seu lloc! Això sí, amb dos ulls rodonets i vermells i una boca
petitoneta... De nas no en tenen, no podrien suportar l’olor del fum, però
tenen un cos allargat com el d’un gos salsitxa que serveix per
emmagatzemar aigua i una substància estranya, que ells mateixos
fabriquen, i que apaga el foc de manera infal·lible! En el lloc de la cua
tenen instal·lat un petit radar que detecta els focus d’escalfor, com ara un
petit incendi. S’ha acabat això de quedar-nos sense boscos mil·lenaris!
Això sí, de vegades no sap diferenciar el fum d’un cigar del d’un petit
incendi...


