
TÍTOL: Avi, on ets? 

PSEUDÒNIM: Nana 

CATEGORIA: CICLE SUPERIOR 

 

És el 26 de juny i la Mar no pot dormir. L’endemà se’n va colònies d’ estiu. Es 

passa tota la nit inquieta tot i que finalment s’adorm. 

Per fi arriba el matí. La Mar es lleva de pressa, esmorza i s’acomiada dels seus 

pares. Agafa la motxilla i espera a l’avi al cotxe. L’avi li havia promès que la portaria al 

casal d’estiu, des d’on agafarien l’autobús per marxar cap a la casa de colònies. Pel 

camí fins al casal canten cançons i parlen sobre què faran quan ella torni. Els estiu són 

fantàstics amb l’avi! 

Arriben al casal i s’acomiaden. L’avi li fa un petó al front i li diu que l’estima. 

La Mar de seguida veu altres nenes que coneix i se’n va amb elles. Vint minuts després 

l’avi li diu adéu des de la vorera quan l’autobús arrenca. 

Un cop a la casa de colònies, els dos primers dies passen de pressa. La Mar truca 

a casa. Parla amb el pare, la mare, l’àvia, les amigues que no han anat de colònies, i com 

no, amb l’avi. La Mar, tot i que s’ho passa molt bé,  pensa molt en ell i sobre el que 

faran quan ella torni. 

Al final de la primera setmana torna a trucar a casa. Només parla amb la mare. 

La setmana següent li passa el mateix. Ningú més es posa al telèfon. 

Ja queden menys dies per tornar i la Mar truca. Torna a parlar amb la mare, fa 

una setmana que no parla amb ningú més. Pregunta pel pare. I per l’àvia i l’avi. 

Finalment aconsegueix parlar amb tots menys amb l’avi. 



Cada nit pensa amb ell. L’avi és com un germà per a la Mar. Sempre està de bon 

humor i disposat a passar-s’ho bé. Sempre s’ajuden, treballen junts a l’hort i a la granja. 

Recorda el dia que es van acomiadar. 

Un dia li demana a un monitora si poden baixar al poble que hi ha a prop perquè 

vol comprar llibretes. Al dia següent, baixen al centre i la Mar compra un diari secret, 

una goma, un llapis i una maquineta. 

 Quan tornen, s’asseu sota un pi i comença a escriure.:  

 

**20-juliol-14: 

Fa setmanes que l’ avi no parla amb mi. Per les nits sempre penso en ell. 

Recordo  les coses que pensem fer quan torni. 

Només queden cinc dies de colònies i espero que l’ avi em vingui a 

buscar.  

                                              *MAR* 

 

Els cinc dies passen molt ràpid. La carretera que porta a la casa de colònies 

s’omple de cotxes. La Mar puja d’ una revolada a l’ habitació, agafa les seves coses i 

baixa a la porta esperant veure a l’ avi i el seu cotxe vell i blau.  

Espera mitja hora, es va acomiadant de tots els amics i amigues que els han 

vingut a buscar. Llavors veu la furgoneta nova del pare . Se sent una mica decebuda, 

però té ganes d’ arribar a casa i veure l’avi. Saluda al pare i la mare. Diu adéu als nens 

que encara queden allà i als monitors i monitores que tan bé li han fer passat aquells 

dies i puja a la furgoneta del pare.  



Un cop són a casa, corre cap a dins per saludar a l’avi i a l’ àvia, però només 

troba l’àvia.  

 Li fa un petó i decideix anar a la seva habitació. Agafa el seu diari i escriu:  

  **25-juliol-14: 

Avui he arribat de les colònies. 

L’avi no m’ha vingut a recollir a la casa de colònies. 

I quan he arribat a casa no hi era. 

   *MAR*  

   P.D.: Espero que ni li hagi passat res greu!! 

 

Passen els dies i l’avi no apareix. Tots a casa semblen estar tristos, però quan la 

Mar està present semblen més contents que mai.  

 Un dia, la Mar veu a l’àvia tancada a l’ habitació plorant. Ella no vol preguntar-li 

què li passa per por de posar-la encara més trista. La Mar escriu al diari cada dia el 

mateix: 

  **2-agost-14: 

  Avi, fa dies que no et veig. 

Penso que t’ha passat alguna cosa greu o important. 

AVI, ON ETS? Passen els dies i no hi ets. 

   *MAR* 

  

 



UNS QUANTS DIES MÉS TARD.... 

 Avui és 20 d’agost, l’aniversari de l’avi. La Mar està molt emocionada. La mare 

la crida i ella va directament al menjador. Veu l’ àvia, el pare i la mare asseguts al 

voltant de la taula.  

 Es queden tots mirant a la Mar per un segons. Finalment l’àvia diu: 

- L’avi és mort. 

La Mar es posa a plorar. Sempre recordarà al seu estimat avi Josep.  


