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La Irene és molt bona lectora. El seu pare diu 

que la Irene no llegeix llibres; diu que els devora. 

Ara fa una setmana que la biblioteca de 

l’escola està tancada. Hi estan fent obres i la 

Irene no pot endur-se els llibres a casa. Així 

que ha decidit anar a parlar amb la Mercè, la 

bibliotecària.

–Mercè, quan s’obrirà de nou la biblioteca? 

–La biblioteca? Crec que d’aquí a un parell 

de setmanes. Ja en tens ganes, eh?

–Moltes. He pensat que, si vols, algunes 

estones puc pujar a ajudar-te a endreçar-ho 

tot. Digues que sí, sisplau.

–Esclar que sí, Irene! Em vindrà de primera, 

la teva ajuda.
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–Diu la senyo que han tapat amb 

uns plàstics totes les prestatgeries de la 

biblioteca perquè els llibres no s’omplin de 

pols –comenta en Pau–. Em penso que ara 

és una biblioteca fan-tas-maaa! Uuuuh!

–No em fas por, Pau! –diu la Irene. 

–Però quines obres hi fan, 

a la biblioteca? –demana en Marc.

–La fan més gran, ara ocuparà també la 

sala de reunions que hi ha al costat –explica 

en Pau.

–Això vol dir que encara tindrà 

més llibres –diu la Mireia.

La Irene explica a la colla que s’ha ofert 

voluntària per ajudar la Mercè.
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L’endemà, tot just quan comença el pati, 

la Irene se’n va directa a la biblioteca.

–Bon dia, Mercè, ja soc aquí!

–Bon dia, Irene; estic encantada 

que vinguis a ajudar-me, ja ho saps; 

però aquest pati del matí és molt curt 

i t’has d’esbargir, has de jugar i has de xerrar 

amb els amics. 

–Apa, Mercè, si jo m’ho passo millor aquí! 

–Ara és hora de jugar. Vine demà al 

migdia, havent dinat. Demà, al migdia, jo 

també hi seré.

–D’acord, fins demà –diu la Irene, no gaire 

conformada.

TANCADA PER OBRES

BIBLIOTECA




