Lectura i comprensió
d’un text medieval

Un ós, un corb, un home i una serp cauen en una sitja.
Un home sant (un ermità) els ajuda i li prometen una
recompensa La serp li diu que no tregui l’home, que no
és de fiar, però l’ermità no li fa cap cas.

Tots li fan obsequis. L’ermità se’n va a predicar a
la ciutat. A l’entrada, el corb li dóna una diadema
que era de la filla del rei

L’ermità li dóna la diadema a l’home que havia
salvat de la sitja. Aquest la torna al rei i, a més,
acusa l’ermità d’haver-la robat.

L’home sant és empresonat. La serp, però,
l’ajudarà i es farà justícia.

Un ós, un corb, un home i una serp cauen en una sitja. Un
home sant que passava per allà els ajuda i, a canvi, tots li
prometen que el recompensaran. La serp, però, adverteix
l’ermità que no salvi l’home, perquè no és de fiar, però l’ermità
no li fa cap cas i també el treu de la sitja.
Un cop fora, tots li fan obsequis i l’ermità se’n va a predicar a la
ciutat. A l’entrada, arriba el corb que li dóna una diadema que
havia agafat del cap de la filla del rei.
L’ermità, veient que tothom buscava la diadema, li dóna a un
joier, que era el mateix home que havia tret de la sitja. Aquest
la torna al rei, però aprofita per acusar l’ermità d’haver-la robat.
L’home sant és empresonat. La serp, però, s’inventarà una
argúcia per ajudar l’ermità i, alhora, fer justícia. (147 paraules)

Un ós, un corb, un home i una serp cauen en una sitja. Un
home sant els ajuda i tots li prometen que el recompensaran.
La serp adverteix l’ermità que no salvi l’home, però no li fa cap
cas i també el treu de la sitja.

Tots li fan obsequis i l’ermità se’n va a predicar a la ciutat. A
l’entrada, arriba el corb que li dóna una diadema de la filla del
rei.
L’ermità li dóna la diadema a un joier, que era el mateix home
que havia tret de la sitja. Aquest la torna al rei, però acusa
l’ermità d’haver-la robat.
L’home sant és empresonat. La serp l’ajudarà i aconseguirà
que es faci justícia (116 paraules)

