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On el revisor conta el cas d’un estrany 

polissó 

El iaio havia treballat tota la vida a la RENFE. Des dels dèsset anys, la seua 

especialitat eren les estacions, els trens, els equipatges, els viatgers i els 

viatges, els somriures de les arribades i les llàgrimes dels comiats, el 

llenguatge dels motors, l’olor diferent d’uns vagons i d’uns altres, les de les 

estacions... 

–Jo era el detectiu del tren. Havia de recórrer tots els vagons exigint que em 

mostraren els bitllets, per a evitar que cap desvergonyit es colara sense 

pagar. 

Lino i Íria l’imaginaven ferm, ajustant bé al cap aquella gorra de «detectiu de 

ferrocarril», mentre tots els passatgers l’obeïen i li ensenyaven els bitllets. 

El iaio Manuel els havia contat dotzenes d’històries sorprenents que havien 

succeït al tren Xocolate. Algunes eren divertides, d’altres provocaven 

vertaders calfreds; així i tot, era una por que els agradava i que els feia 

acabar esclafint en riallades. 

–Era la meua estrena com a revisor de ferrocarril. Vaig entrar en aquell 

compartiment i el primer que vaig observar va ser com s’abocaven per 

davall del seient de la dreta un parell de peus gegants i descalços. Va ser 

aleshores quan vaig saber que allà baix hi havia algú amagat que pretenia 

viatjar debades. Les meues mans començaren a suar... Què havia de fer per 

tal que isquera de l’amagatall? 

El vaig tocar dissimuladament amb la punta de la meua sabata i no es va 

immutar. I si eren els peus d’un mort? 
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Amb tot i això, vaig poder veure com s’abocava també una cabellera morena 

i arrissada per davall del seient de l’esquerra. «Un altre polissó al tren!», vaig 

pensar. També vaig tocar aquell cap rull i tampoc no es va moure. I si les 

dues foren parts d’un mateix cos mutilat? 

Jo, amb una veu fingida de comandament, em vaig adreçar al de la dreta, el 

que només ensenyava els peus, i li vaig dir que isquera d’allí immediatament. 

Després, vaig anar al costat del de l’esquerra i li vaig exigir el mateix a aquell 

cap caragolat. 

El de l’esquerra es va ficar cap a dins, com si una serp l’estiguera engolint 

lentament. El de la dreta va començar a reptar cap a fora. Eixia, eixia... no 

acaba d’apuntar del tot i això encara em va inquietar més. Pels bigots d’un 

gat negre, en la vida havia vist un xicot tan llarg! 

Era un home enorme: tot sol, gitat, ocupava els sis seients!!! 

FINA CASALDERREY. Malson al tren Xocolate 

Penja les preguntes contestades a MOODLE The BenaMakers



LECTURA PER PARELLES 5é i 6é (SETMANA DEL 25 AL 29 DE MAIG)

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

falses. 

 El iaio començà a treballar a RENFE amb dèsset anys. 

El iaio s’encarregava de conduir el tren. 

Al tren no passava mai res interessant. 

El iaio portava gorra durant el seu treball. 

Un dia va descobrir dues persones davall dels seients d’un 

compartiment del tren. 

2. Marca l’opció correcta en cada cas. 

• El primer que va veure el iaio davall d’un seient va ser... 

una maleta   una bossa  uns peus descalços 

• El iaio pensava que algú s’havia amagat perquè pretenia... 

fugir de la policia viatjar debades  dormir tranquil 

• Com que els peus no es menejaven, va pensar que eren... 

de plàstic    d’algú adormit  d’algun mort 

• Davall d’un altre seient, el iaio va veure... 

unes sabates  un gat  una cabellera negra i arrissada 

3. Explica per què el iaio diu aquestes frases. 

• Jo era el detectiu del tren. 

• Les meues mans començaren a suar. 

• Un altre polissó al tren! 

4. Troba la frase incorrecta i copia la resta seguint l’ordre en què 

transcorren segons la lectura. 

• El iaio recorria els vagons exigint que li mostraren el bitllet. 
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• Els passatgers demanaren al polissó que eixira de davall del 

seient. 

• Finalment el polissó resultà ser un xicot ben llarg. 

• El primer dia de treball com a revisor va veure uns peus davall 

d’un seient. 

• Després dels peus descalços, va veure una cabellera negra. 

5. Busca en el diccionari el significat de la paraula immutar-se i fes una 

oració en què l’uses. 

6. Explica alguna anècdota que t’haja passat en un viatge. 
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