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Aneu sovint al cinema, vosaltres? Jo, la veritat, no gaire.  I no és que no m’agradi. No. 

M’entusiasma. Però sempre passen coses que em fan avorrir-lo. Per exemple, la 

darrera vegada que vaig anar-hi havia demanat a la Clara, una veïna amiga meva, si 

volia acompanyar-me al cinema del barri. Com que l’estiu és llarg i també estava 

ensopida, va dir-me que sí. Ella preferia, com totes les noies, és clar, una d’amor i jo, 

una de gàngsters. Però ves, per on, la pel·lícula de la setmana en tenia una mica de 

cada. Per això hi vam anar. La cua al bar cafeteria del cinema era més llarga que la que 

havíem trobat a l’hora d’entrar. 

Va començar la pel·lícula. 

Un soldat que tornava de la guerra i no tenia feina, comprava el diari, i de la secció 

d’anuncis per paraules n’arrencava un tros: semblava que hi havia trobat alguna cosa 

que l’interessava. El soldat, que es deia Sam, es presentava a un restaurant on, per una 

porta falsa, s’arribava a una sala de joc i , d’allí, al despatx del director. Vestit de negre 

i amb un barret sobre la taula, el rebia un actor famós que jo havia vist a la televisió, i, 

amb cara de pocs amics, li deia: 

- Mira nen, aquí, si tens els ulls ben oberts i la boca tancada, en pots guanyar 

molts de diners. El teu primer treball serà... 

Rash! Rac-arrac, rac-arrac, rac-arrac, slurp, slurp, mmmmmhhh! 

Davant nostre, una parella havia obert la bossa de crispetes i, entre tast i tast, 

s’amorrava a una ampolla de Coca-Cola i es feia petons. Em vaig perdre quina seria la 

primera feina del protagonista. En voler preguntar-ho a la Clara em va fer xisssst! i vaig 

haver de callar. 

Després vam veure en Sam, tot uniformat, que entrava en un bar on coneixia una noia 

rossa i a primer cop d’ull vam entendre que s’enamoraven. La Clara, recordo que va 

somriure. Quan la noia se’n va anar, en Sam va canviar de cara i, fent el dur, va dir-li a 

l’amo del bar: 

- Donar-li protecció costa mil dòlars. L’associació vetlla pels seus interessos. Si no 

vol pagar... 

Rashh! Bloff! Scrotx, scrotx, scrotx, crash, crash, ffhhh! Gloc, gloc, gloc, gloc. Ahhhhh! 

Glu, glu, glu. 

Ja hi tornaven. Semblava que la gana i la set s’encomanaven perquè a la filera del 

nostre davant es van posar d’acord  en l’hora del berenar. Com que la Clara no 



apartava els ulls de la pantalla, no vaig voler dir-li res, i una vegada més em vaig 

quedar sense saber què es deia. 

Més tard, a la sala de joc, el gàngster amb vestit fosc va donar diners a en Sam,  a més 

d’un copet a l’esquena. En Sam semblava trist. Després es veia que havia quedat amb 

la noia dels tirabuixons perquè es van trobar al costat d’un fanal i van entrar en un 

cinema. En arribar a la sala, es van asseure. Cadascú portava una bossa de crispetes. 

Ves per on, en aquell moment, en Sam i la Jennie –perquè llavors vam saber que es 

deia Jennie- van deixar de caure’m bé. Miraven una pel·lícula d’amor tot menjant 

crispetes i, a la Jennie, se li escapaven les llàgrimes.  A la sortida del cinema, en Sam la 

va agafar per la cintura. 

Sempre m’han interessat les declaracions d’amor perquè moltes vegades són ben 

divertides... Espero que, si un dia jo també m’haig de declarar, ho faré amb menys 

carrincloneria que en les pel·lícules. Llavors vaig veure que també la Clara tenia els ulls 

brillants. En Sam, amb una mirada que no tenia res a veure amb la de l’home dur 

d’abans i amb una rialla d’anunci, li va confessar quina era la seva feina, amb la qual 

cosa ella va fer cara d’espantada i va començar a plorar. La Clara, també. No hi ha qui 

les entengui. En aquell moment es va posar a ploure i, com que eren una altra vegada 

sota un tendal, en Sam la va estrènyer més fermament i li va dir, mentre al cinema no 

se sentia respirar ningú: 

- Jennie, estimada Jennie..., la guerra canvia els homes. Al poble de la meva mare 

ja no quedava feina. Per això vaig haver de venir a la ciutat. Els diaris eren plens 

d’anuncis per a gent que volgués treballar als molls. I jo encara guardo metralla 

de la guerra prop del cor. Però et puc ben assegurar que, també al costat del 

cor, s’ha encès... 

Splashh! Ffffff! Glu, glu, nyam-nyam. Slurp, slurp, mmmmhhh, crec, crec. 

La sala sencera era un menjador escolar. La Clara continuava mirant el film com si res, 

mentre tothom a la nostra vora menjava, bevia i, de tant en tant, deixava anar un “bon 

profit”. Jo en aquells moments m’estava enfurismant i els meus “xisssst” es perdien 

com les veus de la pantalla. 

Com que la noia va deixar-se fer un petó vaig suposar que tot havia anat bé. M’estava 

perdent els moments més importants del film. Aviat, en Sam tornava a fer-se el dur 

mentre acompanyava un xicot que començava en l’ofici. I com que –se suposa, perquè 

no sentia res- l’amo del bar  no volia pagar, el nouvingut treia una pistola i el matava. 

Poc després, els agafaven i els portaven a judici. 

Mira que a mi m’agraden els films de judicis. La sala era un carnaval. Volaven 

paperines, paperots i paperetes. La gent s’aixecava i tornava del bar amb noves 

provisions. Com que ja no hi havia més gana, es llançaven les crispetes, els confits i els 



caramels, i després les bosses. I així va transcórrer el judici. Com que el Sam i la Jennie 

es feien un petó mentre a la pantalla hi anaven tota mena de coses, vaig entendre que 

el film s’acabava bé. 

Sense esperar els títols de crèdit vaig estirar la Clara, que encara tenia els ulls 

humitejats, i vaig empènyer-la perquè sortís. Al passadís, i a les fosques, vaig relliscar 

amb una ampolla de Coca-Cola que em va fer aterrar i parar el nas contra terra i les 

restes d’una bossa de patates. Com que va sortir-me sang a raig fet, vam haver de 

marxar ràpidament cap a casa. 

No m’estranya que al cinema hi vagi cada dia menys gent. He entès, després de la 

meva darrera visita, què volen dir els diaris quan anuncien que el cinema es mor. El 

que no diuen és qui l’està matant. Jo els ho diré: la gent que, com en Sam, es reserva la 

gana per quan va al cinema. 

OPINIÓ  

1. Quina mena de pel·lícules t’agraden més: romàntiques, policíaques, de ciència-

ficció, drames, comèdies...? 

2. Quina és la darrera pel·lícula que has vist? Explica-la. 

3. T’agrada menjar mentre veus una pel·lícula al cinema? Creus que hauria d’estar 

prohibit? 

COMPRENSIÓ LECTORA 

1. Amb qui va al cinema el protagonista d’aquest conte? 

2. Quins són els dos temes principals de la pel·lícula que van a veure? 

3. Com es diu el protagonista del film? I la noia que coneix, com es diu? 

4. Quina feina troba el protagonista de la pel·lícula? 

5. Per què el protagonista del conte no pot sentir tot el que diuen a la pel·lícula? 

6. Per què plora la noia de la pel·lícula? 

7. Per què han d’anar a judici el protagonista de la pel·lícula i el nouvingut? 

8. Se sap com acaba el film? Com? Com ho sap el narrador? 

9. Què fa el protagonista del conte tot just acaba la pel·lícula? 

10. A quines conclusions arriba el protagonista del conte després d’aquesta anada 

al cinema? Què critica? 

EXPRESSIÓ 

1. Indica els paràgrafs de la narració en què s’explica el contingut de la pel·lícula. 

2. Resumeix en cinc línies el contingut de la pel·lícula que han anat a veure la 

Clara i el narrador. 

3. Digues quin és el punt de vista narratiu d’aquest conte. 



4. Aquesta lectura es compon de plantejament, nus i desenllaç. Marca cada una 

d’aquestes parts. 

LLENGUA 

1. Assenyala el subjecte i el predicat d’aquestes oracions de la lectura: 

a) La sala era un carnaval 

b) Aneu sovint al cinema, vosaltres? 

c) Va començar la pel·lícula. 

d) Cadascú portava una bossa de crispetes. 

2. Busca en la lectura tres noms propis i tres noms comuns. 

3. Completa aquests mots de la lectura amb la consonant adequada: 

__intura, arri___ar, ____icot, directo___, miran____, comen____ar, 

tre_____allar, ____umitejats, ____udicis, ____inema, continua____a, 

enfurisman____. 

4. Separa les síl·labes d’aquests mots: 

guerra:      pel·lícula:   callar: 

bossa:     estrènyer:   tirabuixons: 

acompanyava:   deixava.   Barret: 

 

 

 


