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Luka, el gos Ós i l’ós Gos

Hi havia una vegada, a la ciutat de Kahani, al país 
d’Alifbay, un xiquet que es deia Luka; tenia dos animals 
de companyia: un ós que es deia Gos i un gos que es 
deia Ós, i això volia dir que cada vegada que cridava 
«Gos!» s’hi acostava l’ós anquejant amb les potes de 
darrere, i quan cridava «Ós!» el gos s’hi acostava re-
menant la cua. Gos, l’ós castany, era molt brusc i bar-
roer, però era un gran ballarí i era capaç d’aguantar-se 
dret sobre les potes de darrere i ballar amb gràcia i 
subtilesa un vals, una polca, la rumba... Ós, el gos, era 
de color del xocolate, afable i amistós, tot i que de 
vegades una mica excitable i impacient; de ballar, no 
en sabia gens, però per a compensar aquesta poca 
traça tenia el do del to perfecte: cantava amb entusi-
asme desmesurat, udolava les melodies de les cançons 
de moda més populars, i no desafinava mai. El gos Ós 
i l’ós Gos es van convertir en els aliats més íntims de 
Luka i en els seus protectors més fidels, i el defensaven 
amb tanta ferotgia que a ningú no li hauria passat pel 
cap molestar-lo si ells eren a prop, ni tan sols a Cul-
de-rata, el seu company de classe, que normalment es 
comportava d’una manera descontrolada. 

Heus ací com Luka va arribar a tindre companys tan 
insòlits. Un bon dia, quan tenia dotze anys, va fer en-
trada a la ciutat el GAF, o Grans Anells de Foc, el circ 
més famós de tot Alifbay. Luka va tindre un gran des-
engany quan el seu pare, el contacontes Rashid Kha-
lifa, li va dir que no anirien a veure l’espectacle. 

–Són cruels amb els animals –li va explicar Rashid. 

La Lleona tenia els queixals corcats, i la Tigressa era 
cega, i els Elefants passaven gana, i les altres feres de la 
col·lecció del circ eren senzillament desgraciades. El 
director del Grans Anells de Foc era l’enorme i terrible 
capità Aag, també conegut com a Gran Senyor de la 
Flama. Els animals tenien tanta por del seu fuet, que la 
lleona amb mal de queixal i la tigressa cega continuaven 
saltant el cércol i fent el mort, i els elefants raquítics 
seguien construint piràmides de paquiderms per por de 
fer-lo enfadar, ja que Aag era un home a qui no li costa-
va massa enfadar-se i a qui li costava molt riure.

Rashid havia anat a buscar Luka a l’escola, com de 
costum, i escoltava com li havia anat el dia. No havia 

sigut un mal dia, però estava a punt de convertir-se en 
un dia molt important, perquè era el dia que va veure 
la desfilada del circ de camí cap al lloc on muntarien la 
Gran Tenda, a prop del riu. La visió de les decandides 
cacatues dins de les gàbies i dels tristos dromedaris 
remugant pel carrer va commoure el cor jove i generós 
de Luka. Però la cosa més trista, va pensar, era la gàbia 
on un gos trist i un ós afligit miraven, abatuts, al seu 
voltant. A la rereguarda de la cavalcada hi havia el ca-
pità Aag. Luka es va enfadar (i això que ell era un xiquet 
a qui li costava enfadar-se i a qui no li costava gens 
riure). Quan el Gran Senyor de la Flama va arribar da-
vant seu, Luka el va escridassar amb totes les forces:

–Tant de bo els seus animals deixaren d’obeir ordres i 
els anells de foc es menjaren la seua estúpida tenda!

Aquella nit en les notícies de la tele van dir que els ani-
mals del circ GAF s’havien negat, unànimement, a ac-
tuar. Davant la sorpresa dels actors disfressats de pallas-
so i del públic sense disfressar, s’havien rebel·lat contra 
l’amo en un acte de desafiament sense precedents. Tant, 
que Aag va haver de fugir plorant com una criatura. 

Aquella nit, Luka va mirar per la finestra de l’habitació 
i va veure que la Gran Tenda estava incendiada i cre-
mava amb una gran resplendor al descampat de la vora 
del riu. Els Grans Anells de Foc estaven encesos; i no 
era una il·lusió. El malefici de Luka s’havia fet realitat.

La tercera cosa fantàstica va passar l’endemà al matí.
Un gos amb una etiqueta al collar que deia «Ós» i un 
ós amb una etiqueta al collar que deia «Gos» van apa-
réixer a la porta de casa de Luka –més tard Luka es 
preguntaria com s’ho havien fet per trobar el camí fins 
allà– i l’ós Gos es va posar a fer voltes sobre si mateix 
i a ballar entusiàsticament mentre el gos Ós udolava 
una melodia acompanyada de percussió amb les potes. 
Luka, el seu pare Rashid Khalifa, la seua mare Soraya 
i el seu germà gran Haroun es van apinyar a la porta 
de casa per veure-ho, i la veïna, Oneeta, es va posar a 
cridar des del balcó:

–Vigileu! Si els animals es posen a cantar i ballar vol 
dir que les bruixes en preparen una de bona!

 Salman RuShdie, Luka i el Foc de la Vida (adaptació) 

LECTURA ACTIVITATS

1  Relaciona amb nombres les definicions amb les paraules corresponents, totes pertanyents al primer paràgraf.

1 anquejar    2 traça    3 udolar    4 barroer    5 afable    6 entusiasme

 Fer sorolls semblants a crits un llop, un xacal o un gos. 

 Moure un animal la part posterior del cos en caminar. 

 Habilitat per a fer alguna cosa. 

2  Escriu al costat de cada enunciat el nom del personatge a què es refereix.

• És gran i fa por. "    • Té un comportament descontrolat. "  

• S’enfada molt i no riu massa. "   • Fuig com un xiquet. "  

• Balla molt bé. "    • Canta molt bé. "  

• És jove i generós. "    • Riu amb facilitat i no sol enfadar-se. "  

3  Marca la casella corresponent segons que les afirmacions següents siguen vertaderes (V) o falses (F), d’acord amb el que 
es diu en el text.

  V   F

• El circ GAF era el més conegut de tot el país.   

• Els animals del circ tenien problemes de salut, però els tractaven bé.   

• Els animals es rebel·len contra l’amo, però no tots hi estan d’acord.   

• Luka llança un malefici contra l’amo del circ.   

• Luka encén el foc que fa cremar el circ  GAF.   

4  Respon a aquestes preguntes de manera raonada.

• De quin tipus trobes que és aquesta narració: d’amor, fantàstica, de misteri, d’aventures... ? "  

 

• Hi ha algun element còmic en la narració? Quin? "  

 

• I una lliçó moral? "  

 

5  Resumeix en tres oracions les tres coses fantàstiques que van passar segons la narració amb l’ajuda dels verbs proposats.

1a (rebel·lar) "  

2a (cremar) "  

3a (tornar) "  

6  Marca l’eix temporal que correspon a la narració.

            
     present    passat         present  passat  present        passat    present
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ACTIVITATS

1  Relaciona amb nombres les definicions amb les paraules corresponents, totes pertanyents al primer paràgraf.

1 anquejar    2 traça    3 udolar    4 barroer    5 afable    6 entusiasme

 Fer sorolls semblants a crits un llop, un xacal o un gos. 

 Moure un animal la part posterior del cos en caminar. 

 Habilitat per a fer alguna cosa. 

 Passió, afany que quasi arriba a l’ànsia.

 Grosser, poc delicat. 

 Agradable, bondadós en el tracte. 

2  Escriu al costat de cada enunciat el nom del personatge a què es refereix.

• És gran i fa por. "    • Té un comportament descontrolat. "  

• S’enfada molt i no riu massa. "   • Fuig com un xiquet. "  

• Balla molt bé. "    • Canta molt bé. "  

• És jove i generós. "    • Riu amb facilitat i no sol enfadar-se. "  

3  Marca la casella corresponent segons que les afirmacions següents siguen vertaderes (V) o falses (F), d’acord amb el que 
es diu en el text.

  V   F

• El circ GAF era el més conegut de tot el país.   

• Els animals del circ tenien problemes de salut, però els tractaven bé.   

• Els animals es rebel·len contra l’amo, però no tots hi estan d’acord.   

• Luka llança un malefici contra l’amo del circ.   

• Luka encén el foc que fa cremar el circ  GAF.   

4  Respon a aquestes preguntes de manera raonada.

• De quin tipus trobes que és aquesta narració: d’amor, fantàstica, de misteri, d’aventures... ? "  

 

• Hi ha algun element còmic en la narració? Quin? "  

 

• I una lliçó moral? "  

 

5  Resumeix en tres oracions les tres coses fantàstiques que van passar segons la narració amb l’ajuda dels verbs proposats.

1a (rebel·lar) "  

2a (cremar) "  

3a (tornar) "  

6  Marca l’eix temporal que correspon a la narració.

            
     present    passat         present  passat  present        passat    present
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