
LECTURA PER PARELLES (SETMANA DEL 23 AL 27 DE MARÇ)

TIA SOFIA 
Vam mudar-nos al començament de l’estiu. Els meus pares regentaven un 

bar a la ciutat d’Alacant, però el negoci va anar malament i hagueren de 

plegar. Per aquesta raó, quan van oferir-los el traspàs d’aquell restaurant del 

poble, van acceptar de seguida. 

Ens instal·làrem a casa de l’àvia Carme. Més avant, planejaven comprar un 

pis propi, però mentre no canviaren les coses, aquella era l’opció més 

econòmica. A més a més, la casa de l’àvia estava formada per dos pisos 

totalment independents. Així i tot, em van dir des d’un principi que passarien 

la major part del dia al restaurant, perquè era temporada alta. De manera 

que m’hauria d’acostumar a viure amb l’àvia. 

La meua àvia Carme era una velleta menuda i nerviüda que no parava en 

torreta, a pesar dels huitanta anys. Sempre faenejava d’ací cap allà, 

controlant-ho tot i mantenint la casa més neta que llepada de caragols. 

Per desgràcia, l’àvia Carme no estava sola. Des de feia un any, convivia amb 

la seua germana. Tia Sofia, com els pares li deien, em va paréixer la típica 

fadrina de poble. Prima i baixeta, vestia modelets extravagants i passats de 

moda. S’havia jubilat feia poc i decidí traslladar-se a casa de la germana. 

De seguida que la vaig veure, vaig intuir quina seria la meua creu. Me la vaig 

topar a ca l’àvia, el primer dia, mentre els pares eren al pis de dalt acabant 

de desempaquetar. Ella tornava de passejar el gos: 

–Qui és aquesta criatura? 

La pregunta va sonar com si en comptes d’una joveneta, fóra jo un 

extraterrestre aparegut de colp i volta a la sala d’estar. 

–És la meua néta Alícia. Ja t’he dit que la família del meu fill arribava hui, i 

que viuran al pis de dalt. 
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Tia Sofia em mirà de cap a peus, amb cara d’espantada. Vaig pensar si 

potser hauria detectat alguna antena o alguna orella de color verd que 

m’havia passat desapercebuda fins aleshores. En això vaig parar atenció en 

el singular animal que m’ensumava refregant-me el musell per les cames. Era 

un gos d’aspecte inquietant, mescla de moltes races, de grandària mitjana, 

pelut i grisenc. 

–És Poirot, el meu gos. M’ha acompanyat durant molts anys. T’agrada? 

Anava a contestar, però em vaig adonar que la pregunta no era per a mi, 

sinó per al gos. Poirot féu un grunyit cavernós i badallà sonorament. Quan 

l’un i l’altra es cansaren d’inspeccionar-me, amb no poca aprensió, tia Sofia 

s’escurà la gola, d’una forma molt peculiar en ella, i sospirà: 

–Em retiraré a la meua habitació, per tal de reposar un poc. Aviseu quan el 

sopar siga a taula. 

Va parlar com si fóra la marquesa de la carabassa. Era molt més jove que 

l’àvia, però no recorde haver-la vist mai prop d’un perol ni amb una granera 

a les mans. Vam sopar tots junts. El sopar fou animat i l’àvia demostrà ser 

una cuinera excel·lent. Els pares van exposar els seus projectes de reforma 

del restaurant. I tia Sofia ens féu cinc cèntims sobre el veïnat. A pesar de fer 

menys d’un any que vivia al poble, ja ho sabia tot de tothom. En especial allò 

referent als casos més escabrosos i macabres de la contornada. La vaig 

imaginar al mercat o a la plaça, amb el rogle de maries, tallant vestits al 

veïnat. 

Poc podia imaginar, aleshores, que l’interés de tia Sofia per la vida dels altres 

responia a una classe de curiositat molt especial. Una curiositat i unes 

habilitats de les quals prompte seria testimoni i participant. 
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1. PREGUNTES 

• Quins personatges apareixen esmentats a la lectura? 

• Qui conta la història sobre la família? Indica el paràgraf on es descobreix 

la narradora del relat. 

• En quin moment de l’any ocorren els fets? 

• Et sembla que són una família com qualsevol altra? Explica per què. 

• On treballen els pares de la narradora? 

2. Explica quina és la situació còmica que es produeix entre el gos i la 

narradora de la història.  

 

3.Relaciona cada descripció amb el personatge a qui pertany. 

• Prima, baixeta, jubilada i tafanera.  

• De grandària menuda, pelut i grisenc. 

• Velleta i nerviüda. 

• Joveneta, néta de l’àvia Carme.  

4. Esbrina amb el company i amb ajuda del diccionari què signifiquen les 

següents expressions de la lectura. 

• «No parar en torreta.» 

• «Estar més net que llepat de caragols.» 

• «Fer cinc cèntims sobre algú.» 

• «Tallar vestits a algú.» 

5. Imagina i escriu una història que explique quines són les curioses 

habilitats de tia Sofia. Què pot passar en les pàgines següents del llibre?
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• Carme 

• Alícia 

• Tia Sofia 

• Poirot


