


 A la biblioteca de Polinyà aquell divendres era, en principi, igual que qualsevol altre. Com 
tantes altres vegades havia passat vaig eixir un moment de la sala. A la secció infantil hi havia dos 
xiquetes i un xiquet amb dos mares. En tornar a la sala les criatures estaven per baix les taules. 
M’informaren que havien sentit un gat i l’estaven buscant; pensaven que hi hauria entrat sense que 
ens adonàrem 
 El més fàcil i normal haguera sigut explicar-los que el meu mòbil en aplegar un missatge 
avisa amb el miol del gat. Però ves a saber perquè els vaig explicar que no es preocuparen que era 
el gat fantasma de la biblioteca. L’havia feta bona. 
 Els vaig haver d’explicar més o menys la història que ara llegireu i en fer-se l’hora ens 
n’anàrem a casa tranquil·lament. O no tan tranquil·lament. 
 El diumenge em va vore una de les mares i em va dir que menuda l’havia organitzada. El 
conte del gat s’havia escampat entre familiars i amics.  
 Es feu dimecres: la classe de primer del Col·legi l’Alcocera vingueren a la Biblioteca de 
visita i una xiqueta em va preguntar pel gat. Vero, la mestra, em va mirar sorpresa. Després li ho 
vaig contar tot i convinguérem en començar l’activitat fruit de la qual ha sorgit aquesta meravella.  
 Vaig anar un matí a classe a contar-los la història del gat de la Biblioteca, els vaig deixar 
el text i els xiquetes i xiquetes de primer han dibuixat allò que la seua inspiració els dictava. Amb el 
magnífic treball de la mestra, és clar. 
 Després em quedava quadrar textos i dibuixos i deixar-ho preparat per a què pugueu 
gaudir d’aquest conte meravellós fet amb moltes mans, molta imaginació i un gat fantasma que viu 
a la Biblioteca de Polinyà.  

 
    Eduard J. Gay, Bibliotecari  



Vaig anar un matí a classe a contar-los la 
història del gat de la Biblioteca, els vaig 
deixar el text i els xiquetes i xiquetes de 
primer han dibuixat allò que la seua 
inspiració els dictava. Amb el magnífic 
treball de la mestra, és clar. 



UNA NIT QUE ESTAVA A LA BIBLIOTECA A SOLES I 
ERA MOLT TARD VAIG SENTIR MIOLAR UN GAT.  

Una nit que estava a la biblioteca a 
soles i era molt tard vaig sentir 
miolar un gat. 



ES PODEU IMAGINAR QUE VAIG ESTAR 
BUSCANT-LO. NO HI HAVIA CAP GAT. 

TORNÀ A PASSAR ALGUNA VEGADA I AIXÒ 
EM VA FER PENSAR. 

Es podeu imaginar que vaig estar buscant-lo. No hi havia cap gat. 
Tornà a passar alguna vegada  i això em va fer pensar. 



DIUEN QUE ELS PERSONATGES DELS CONTES, 
ALGUNES NITS MOLT ESPECIALS IXEN DELS 
LLIBRES PER PASSEJAR LES BIBLIOTEQUES. 

Diuen que eles personatges dels contes, 
algunes nits molt especials ixen dels 
llibres per passejar les biblioteques. 



SEGURAMENT EL GAT QUE MIOLA A LA BIBLIOTECA 
UNA D’EIXES NITS QUE VA EIXIR A PASSEJAR I NO VA 
TORNAR AL LLIBRE A TEMPS. 

Segurament el gat que miola a la 
biblioteca una d’eixes nits va eixir a 
passejar i no va tornar al llibre a 
temps 



ALGÚ ES VA ENDUR EL LLIBRE I NO EL VA TORNAR. AIXÍ QUE EL GAT S’HA 
QUEDAT SENSE LLIBRE I TAL VOLTA PER AIXÒ MAULA 

Algú es va endur el llibre i no el va tornar. Així que el gat s’ha 
quedat sense llibre i tal volta per això maula. 



M’HAN DIT DE FER UN LLIBRE AMB ELS DIBUIXOS QUE CONTEN 
L’HISTÒRIA I AIXÍ EL GAT DE LA BIBLIOTECA POT DESCANSAR EN ELL 
QUAN TINGA GANES. 

M’han dit de fer un llibre amb dibuixos que conten la història i així el gat de la 
biblioteca pot descansar en ell quan tinga ganes. 



I ja tenim el conte escrit i dibuixat. El conte on el gat 
de la biblioteca podrà descansar. 

I JA TENIM EL CONTE ESCRIT I DIBUIXAT. EL 
CONTE ON EL GAT DE LA BIBLIOTECA PODRÀ 
DESCANSAR. 



El text: Eduard Josep Gay Gay 
La mestra: Vero Medina Rodríguez 
Els dibuixants: 

Noa Àbia Aparici 
Alma Alcañiz Meliá 
Mohamed Lyas Azouz 
Saul Balaguer Bertomeu 
Malak Ben El Kahi 
Paula Cebolla Carbó 
Martina Domingo Saez 
Emma Fabián Salvador 
Sara Franch Comes 
Amanda Gascó Hidalgo 
Laia Gil Sancho 
Juan Pedro Heredia Romero 
Saray Heredia Romero 
Alma Hidalgo Llopis 
Lucas Hidalgo Peris  
Eduard Pérez Robayo 
Cristina Rubio Benavent 
Adam Ull Blasco 


