
LECTURA PER PARELLES 5é i 6é (SETMANA DEL 11 AL 15 DE MAIG)

AGNÉS, LA BIBLIOTECÀRIA 
Agnés té cara de panfígol. O de conill d’Índies, que diu l’Albert. A mi, la 

veritat, no em molesta la seua cara. El que em fot moltíssim és que em 

destorben quan estic capficat en algun dels meus assumptes. I això mateix 

és el que va fer ella. 

Bé, crec que serà millor que comence pel principi. Era dimecres i, per alguna 

d’aquelles casualitats de la vida, em trobava a la biblioteca municipal. No 

era la primera vegada que hi anava, però tampoc es pot dir que en fóra un 

client habitual. Aquell dimecres havia anat a acompanyar l’Albert, ja que ell 

havia de consultar unes coses en una enciclopèdia gran, per a un treball 

escolar. 

Albert m’havia demanat que l’ajudara, però jo tinc una miqueta d’al·lèrgia a 

la lletra menuda i, en les enciclopèdies, ja ho sabeu, tot és lletra de puça. 

Total, que portava cosa de mitja hora esperant que el meu amic acabara de 

copiar i ja estava ben avorrit de mirar la gent, les xiquetes i les tapes dels 

llibres. De manera que vaig agafar uns dels llibres que hi havia a l’abast per 

veure’n els dibuixos. 

Albert continuava transcrivint el que posava en l’enciclopèdia. Li vaig pegar 

amb el colze per tal que acabara prompte i ell va renegar perquè deia que li 

havia ratllat la llibreta. Agnés, la bibliotecària, amb cara de sergent, va 

demanar silenci i es va quedar mirant-me com si haguera sigut jo el causant 

de l’enrenou. 

Quan la bibliotecària deixà de mirar-me, vaig dir a l’Albert que s’afanyara si 

volia que li ensenyara la meua col·lecció de llagostins dissecats. Ni cas. El 

llibre que quasi sense voler m’havia caigut a les mans tenia unes 

il·lustracions boniques de veritat i, com que la lletra era d’una grandària 

potable, em vaig decidir a llegir-ne algun trosset. 
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No sé exactament què em va succeir. Puc assegurar-vos que allò no m’havia 

passat mai. Vaig desxifrar la primera frase, la segona… 

Quasi sense adonar-me’n anava ja per la meitat del text, completament 

abstret en la història i ben al·lucinat per les coses que em passaven; vull dir, 

que li passaven al protagonista. Era com si aquell personatge valent de la 

narració fóra jo mateix. Mireu si estava concentrat que, quan Albert em tocà 

el muscle per anar-nos-en, li vaig contestar: 

–Espera’t, Morgan, que he d’escarmentar el pocavergonya de Flanagan. Jo, 

John Carson Tex, sempre estaré al costat dels innocents. 

–Queeè? 

–Ep, res, deixa’m acabar el llibre. 

–Quina mosca t’ha picat, Joan? 

–John, si no et sap greu, xicot. 

–Ai mare, ai mare… –digué l’Albert–. Bé, tu mateix, John Calçotets. 

JOSEP GREGORI. Moguda a la biblioteca 
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1. Contesta aquestes preguntes sobre la lectura. 

• Per què estaven Joan i Albert a la biblioteca? 

• A què té al·lèrgia Joan? 

• Què feia Joan mentre Albert copiava? 

2. Escriu V o F segons si les afirmacions següents són vertaderes o 

falses. 

Joan i Albert estan a la biblioteca de l’escola. 

Albert creu que Agnés té cara de conill d’Índies. 

La bibliotecària es comporta com un sergent. 

Joan té una col·lecció de papallones dissecades. 

Flanagan és el personatge d’un llibre. 

3. Quan usem l’expressió «Quina mosca t’ha picat»? 

• Quan veiem la picadura d’una mosca estranya. 

• Quan no sabem què ha irritat a algú. 

• Quan no saben si a algú li ha picat una mosca o un mosquit. 

4. Relaciona els noms que apareixen en el text. 

  Albert •   • John Carson Tex 

  Joan •   • Nom d’un pocavergonya 

  Flanagan •   • Morgan 

5. Copia substituint les paraules destacades per les que s’usen en la lectura. 

• A mi, la veritat, no em disgusta la seua cara. 

• Albert continuava escrivint el que posava en l’enciclopèdia. 

• No sé exactament què em va ocórrer. 
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6. Numera les frases segons l’ordre dels fets. 

•…………. La bibliotecària demana silenci. 

•............. Joan agafa un llibre i es concentra en la lectura. 

•............. Joan s’avorreix mentre Albert copia. 

•............. Un dimecres, Joan i Albert estaven a la biblioteca. 

•............. Albert protesta perquè Joan li ha fet una ratlla en la llibreta. 

7. T’ha passat mai el mateix que a Joan? Amb quin llibre? Explica-ho.
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