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El diàleg
El petit príncep i el venedor
–Bon dia –va dir el petit príncep.
–Bon dia –va dir el venedor.
Era un venedor de pastilles que calmen la set.
Te n’empasses una cada setmana i ja no tens cap necessitat de beure.
–Per què vens això? –va dir el petit príncep.
–És un gran estalvi de temps –va dir el venedor–. Els experts han fet càlculs.
S’estalvien cinquanta-tres minuts cada setmana.
–I què es fa amb aquests cinquanta-tres minuts?
–Cadascú en fa el que vol...
«Jo», va pensar el petit príncep, «si tingués cinquanta-tres minuts per gastar,
aniria caminant tranquil·lament cap a una font...»
ANTOINE DE SAINT-EXUPÉRY.
El petit príncep (adaptació)
1. Respon les preguntes següents referents al text:
 Quants personatges parlen en el text?

 El narrador és un d’aquests personatges? Com ho saps?

 Quines frases no diu en veu alta el petit príncep?

 Com estan marcades?
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2. Copia les parts del text que formen el diàleg tot classificant-les segons el
personatge al qual pertanyen.
petit príncep

venedor

3. Quin signe de puntuació indica que comença a parlar un personatge?

4. Com acabaries l’última frase del text?

5. Inventa la part del diàleg que falta. Abans de decidir què escriuràs a cada lloc
llegeix atentament tot el text.
L’Arnau, molt concentrat, escriu alguna cosa assegut a la taula del menjador.
La seva germana, que vol tafanejar, l’omple de preguntes:
–Què escrius, Arnau?
– _____________________________________________________________________
–Si no m’ho vols ensenyar deu ser perquè no t’interessa que sàpiga què és, oi?
– _____________________________________________________________________
–Ja saps que quan se’m posa una cosa al cap, no paro fins que ho aconsegueixo...
Puc ser moooolt pesada.
– _____________________________________________________________________
–Per aquesta bestiesa tant secret? Qualsevol diria!
6. Tria les afirmacions que siguin certes de les següents:
Utilitzem el guió per indicar que parla un personatge.
Després del guió posem dos punts.
El guió també indica que el text que el segueix és molt llarg.
En el diàleg, cada intervenció està relacionada directament amb l’anterior.
Abans del diàleg hi pot haver una breu introducció del narrador per situar el lector.
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El diàleg
7. Completa el diàleg

–Hola Pau! Què fas!
–Anava a la plaça a jugar a futbol una
Estona.

–Doncs jo he acabat el treball de llengua ara mateix.

–No hi ha manera, ets un despistat.
Espavila i compra’t una agenda!
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