
Abans de llegir...

 A casa teva teniu algun animal de companyia o n’heu tingut alguna 

vegada? 

 De quin tipus? 

 Subratlla amb quin altre nom es coneixen els animals de companyia: 

                            

 Encercla el nom dels animals que acostumen a ser de companyia:

                                                                                    

 Aquest text que ara llegiràs es diu Espaguetti Miu i és el nom d’un gat. 

En què et fa pensar la primera part del nom, Espaguetti? I Miu?

 Com t’imagines un gat que tingui aquest nom?

1. Animals de companyia 
Text narratiu

eslògans

gats gossos camells

canarisàliguesconills

esquirols

mascotes anuncis
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ESPAGUETTI MIU

L’Espaguetti era un gat jove salvat de l’aigua. I tot aquell que ha estat salvat en guarda 
agraïment.

La feta havia passat quan ell era un esquitx de gat que cabia en una butxaca 
mitjana, tenia la cua com un macarronet i només feia cagarrons de fideu fi. El cas va 
anar així: volent beure d’un dipòsit del carrer, la tapa havia quedat una mica separada 
i, com que era tan menut, s’hi havia entaforat, però després no en podia pas sortir. 
Llavors havia amollat tot de mius, estrets i llisos, podeu pensar, fins que els dits d’una 
sola mà d’un noi cepat l’havien hissat enlaire. Per això, sempre que estava en un mal 
pas, o en un mal forat, tornava a sentir com si una mà poderosa l’en tragués. Potser 
fins i tot, en les seves llargues becaines, somniava que algú el feia volar fins a un núvol 
tou i rialler. Era un gat alegre. [...] 

La Clara cantava, cama a dalt, cama a baix de la vorera, quan va veure un gatet prim 
com una flauta. En realitat la Clara només cantussejava. No deia pas com fa la cançó:

 «Que em pastura la verdura
 I se’m menja l’enciam».

Sinó:
 «Que em pastura la pintura
 I s’hi menja l’aviram».

Però el fet no té importància. La Clara de seguida va deixar d’entonar les paraules per 
fixar-se en l’Espaguetti i li va acostar la mà simulant oferir-li un nyam, però sense res al 
palmell. Si bé ell va parar el miol per olorar els dits de la nena, només va ser un moment. 
De seguida va saber que allí no hi havia res que pogués ensalivar i fer baixar gola avall.

La Clara va seguir-lo, una mica desil·lusionada, fins que el pare la va cridar. Va 
girar-se encara a mirar i va poder veure l’Espaguetti Miu, com estirava el coll del seu 
cos primíssim i llarg. [...] 

Però vet aquí que un bon dia es van tornar a trobar. L’Espaguetti feia temps que era 
independent. Rondava sol, però la Clara vivia acompanyada de pares i de germana. 

I aquell matí, que era d’un diumenge, el gat primet va córrer a amagar-se sota la 
panxa d’un cotxe de color blanc, al costat mateix del portal per on la nena, els seus 
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pares i un cotxet de quatre rodes acabaven de sortir per passar a ocupar una bona 
clapa de vorera. Llavors la Clara va sentir aquell miol més fi que cap altre i va estirar 
la mare per presentar-li l’Espaguetti:

—Sí, sí, aquell gatet que et vaig dir l’altre dia...
Era incòmode ajupir-se tant per veure el gat llargarut que, només de tant en tant, 

allargava un miu.
Del rosegó de galeta que la germana havia abandonat a la falda, la Clara va fer-ne 

engrunes i va acostar-les a l’Espaguetti, allà baix, a sota la panxa plana del cotxe blanc. 
I ell no es va fer pregar gaire. S’hi va abraonar amb tanta salivera que les dentetes, 
cansades de no treballar, la deixaven escapar a raig. I els pares es van commoure 
d’aquella gran gana. Però:

—deu tenir puces
—pot estar malalt
—embrutarà el pis
—els gats esgarrapen.
[...]

Per fi la Clara tenia un somni feliç. Veia com l’Espaguetti Miu recorria la barana 
alçant amunt la cua esvelta i elegant. [...]

La nena va començar a cridar-lo i va notar que la veu no tenia volum, però la mare 
i la Clàudia van sentir-la i van entrar de seguida a l’habitació. Van veure l’Espaguetti 
tan tranquil al balcó. 

Passada la sorpresa, la mare va anar a la nevera i en va treure la bosseta que el pare 
hi havia deixat i, quan va tornar, va deixar la carn al balcó i es va apartar cap a dins a 
mirar amb les dues filles. Ara era l’Espaguetti el qui es creia que somniava amb aquell 
nyam deliciós per a ell tot sol. I a la Clara se li feia estrany notar que estava desperta i 
que el gatet amb qui ella volia jugar endrapava sense perdre temps al balcó de casa. [...]

Se sentia molt i molt contenta, perquè estava segura que l’Espaguetti Miu es 
quedaria sempre més a casa seva.

MARIA BARBAL

7



Activitats 
1. Tria la resposta correcta:

 L’Espaguetti Miu era un gat...

  petit que cabia en una butxaca mitjana.

  mitjà i de color negre.

  gran, perquè cabia en una butxaca de gegant.

 Un noi cepat va salvar l’Espaguetti Miu...

  agafant-lo amb una canya.

  estirant-lo amb les dues mans.

  hissant-lo enlaire amb els dits d’una mà.

 La Clara va trobar l’Espaguetti...

  sota un fanal del carrer.

  un dia que jugava i cantava al carrer.

  un dia que plovia.

 Finalment, l’Espaguetti...

  es va quedar a casa de la Clara.

  se’n va tornar al seu amagatall.

  va viure sempre més al carrer.

2. Per què els pares de la Clara no volien quedar-se un gat del carrer?

3. Quin era el somni de la Clara? I de l’Espaguetti Miu?
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Abans de llegir…

 Quines atencions necessita un gos? I un gat?

 Com s’ha de netejar la gàbia d’un periquito? 

 I la d’un hàmster?

Text expositiu

ALGUNS ANIMALS DE COMPANYIA

GOS

Espècie Mamífer.

Ca
ra

ct
er

ís
tiq

ue
s 

pr
in

ci
pa

ls

– Pot viure més de quinze anys. 
–  N’hi ha de diverses races amb gran varietat de colors i tipus 

de pèl. 
– Té un olfacte molt desenvolupat.
– Si se l’educa bé, pot aprendre rutines i hàbits.
–  N’hi ha que ajuden les persones: gossos pigall que guien 

els invidents, ajuden els discapacitats o fan tasques policials 
(detecció de droga, seguiment de rastres...), etc.

–  Es defensa bordant, però també pot mossegar si es veu  
en perill.

A
te

nc
io

ns
 

ne
ce

ss
àr

ie
s

–  És omnívor, menja de tot. Ha de tenir una dieta equilibrada  
i ha de beure aigua. No se li pot donar: xocolata, cebes, raïm, 
panses ni xiclets.

–  Se l’ha de vacunar contra algunes malalties i matar els 
paràsits: puces, paparres, etc. També se l’ha de rentar de tant 
en tant.

–  Ha de tenir espai per córrer o treure’l a passejar almenys una 
vegada al dia.
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GAT

Espècie Mamífer.
Ca

ra
ct

er
ís

tiq
ue

s 
pr

in
ci

pa
ls

– Viu entre catorze i vint anys. 
–  Té un cos que li permet estar molt quiet  

i aprimar-se per passar per llocs estrets.
–  Pot tenir el pèl d’un sol color o amb taques  

o ratlles.
–  Pot moure una orella independentment  

de l’altra. 
–  Amb les potes i les urpes es pot en!lar a llocs 

difícils i no fer gens de soroll. Hi veu força bé  
en la foscor. 

– Té un olfacte molt !.
– Es defensa miolant i esgarrapant.
–  És molt net, ell mateix es renta llepant-se  

el pelatge.

A
te

nc
io

ns
 

ne
ce

ss
àr

ie
s –  És carnívor, menja carn i peix i també pinsos 

preparats. Algunes plantes el poden enverinar.
– Se l’ha de vacunar contra algunes malalties. 
–  Necessita campar sol i si se’l deixa lliure, 

acostuma a tornar a la casa per menjar o dormir.

HÀMSTER

Espècie Mamífer rosegador.

Ca
ra

ct
er

ís
tiq

ue
s 

pr
in

ci
pa

ls

– Viu entre dos i tres anys.
– És molt semblant a la rata.
– Té el pelatge suau i n’hi ha de diferents colors.
– Cria molt fàcilment.
– Té les dents de davant llargues i esmolades.
–  Dins la boca té l’anomenat sac bucal, que va  

des de les galtes !ns al coll, on pot transportar  
o guardar aliments.

A
te

nc
io

ns
 

ne
ce

ss
àr

ie
s

–  Menja pinso, farratge i algun complement 
vegetal. 

–  Ha de viure en una gàbia especial amb diferents 
aparells per poder moure’s, per exemple, rodes.

–  Cal netejar la gàbia almenys una vegada a la 
setmana.

–  A l’estiu, s’hi pot posar un bol amb aigua, ja que 
li agrada banyar-se.
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