
 

 

LA LLIBRETA DE L’AVI CELESTÍ  
 

L’avi Celestí és un home vell i  savi, que sempre té alguna història amagada 

sota la boina. Li agrada mirar-s’ho tot com si fos nou, escoltar amb atenció els 

altres i fer llargues passejades. Una de les coses que més li agraden és anar 

cada tarda a buscar els seus néts. Mentre els espera s’imagina ell mateix a 

l’escola aprenent coses noves i meravelloses per omplir. 

 

La llibreta de l’avi Celestí  

 

En Gerard, en Pau i en Roc són bessons i surten disparats de l’escola, tots tres 

a l’hora. En Gerard sempre vol anar pel camí que passa pel parc i en Roc per la 

baixada més forta, mentre que en Pau s’encanta davant del semàfor comptant 

els segons que triga a posar-se verd. I és que els bessons són una mica 

trapelles i els agrada anar pel carrer donant-se empentes al voltant de l’avi. 

Avui han berenat a la placeta i com que feia bo han arribat a casa que ja era 

hora de sopar.  

 

L’avi s’asseu amb ells a la cuina i, quan acaben, els dóna un suc de fruita 

diferent per a cadascú: en Gerard sempre el vol de pinya, en Pau fa saliva 

només de veure venir el seu got de taronjada i en Roc glateix per un suc de 

raïm ben fresquet. Un cop acaben, l’avi els demana: 

 

   Nois, què toca fer ara?  

   Mirar els dibuixets? –pregunta en Roc a veure si pica. 



   Jugar a cartes? –proposa en Gerard fent cara de pensar. 

   Ah! Ja sé el que vols, avi: treure les nostres llibretes! –diu en Pau 

entusiasmat. 

 

L’avi se’ls mira mentre s’aguanta el riure i traient la seva veu més seriosa els 

mana: 

Vinga, nois! Som-hi, a veure quines paraules heu caçat avui. 

 

Les llibretes dels bessons són unes llibretes que els han donat a l’escola per 

anar fent una col·lecció amb les paraules més importants del dia.  

 

En Gerard prefereix les paraules complicades com “helicòpter, transatlàntic o 

transbordador” i avui n’afegeix una de nova a les 17 que ja té. La seva paraula 

és “taxi” i l’ha après a la classe d’anglès. 

 

En Pau és un somiatruites i li agraden les paraules que no es poden tocar com 

“idea, imaginació, conte i gegant”. Avui ha entès què vol dir “desert” i ha decidit 

que quedaria molt bé a la seva llibreta amb les altres 23 que ja té. 

 

En Roc, com que sempre té gana, s’ha fet un petit rebost amb les seves 19 

paraules preferides, com ara, “carmanyola, pizza, gominoles, xoriço, xiclet, 

cuiner i golafre”. Avui ha tastat una banana i com que l’ha trobat bona se l’ha 

quedat per si li ve gana. 

 

Taxi, desert i banana! Quines paraules més xules que heu caçat avui! –diu l’avi 

Celestí. 



  

Quan acaben d’escriure, els bessons s’asseuen davant de la tele, és l’hora del 

programa preferit de l’avi. Avui va de gossos d’atura. Tant bon punt comença, 

l’avi diu: 

Jo tenia una gossa com aquesta! Es deia Fona i era eixerida i valenta. 

 

Aprofitant que l’avi sembla fer memòria, en Gerard diu amb veu melosa:  

 

Va, avi, explica’ns una història de les teves!  

 

L’avi Celestí comença a recordar: 

Un vespre que estava amb el ramat vaig sentir un udol llarg i esfereïdor, era el 

llop.  

 

   Quina por, avi! –diu en Pau impressionat. 

 

   De sobte vaig sentir un lladruc fluixet al meu costat, era la Fona. Vaig manar-

li que ajuntés les ovelles al meu voltant. I la Fona com un llamp s’hi va posar. 

Jo mentrestant vaig triar un bon amagatall entre els arbres. El llop es va acostar 

silenciós, llavors vaig cridar molt fort mentre la Fona bordava com una boja. 

    

   I què va passar, avi? –diu en Roc.  

   Doncs, que el llop va sortir corrents, devia pensar que érem deu o dotze pel 

soroll que fèiem i va marxar a buscar el sopar a una altra banda. 

 



Quan l’avi Celestí acaba la seva història els bessons ja badallen i busquen el 

raspall de dents. Es posen els pijames i, després de rondinar una mica, es 

fiquen al llit, aviat arriben els pares de treballar i encara tenen temps de dir-los 

bona nit i omplir-los de petons. I mentre se’ls tanquen els ulls somien que els 

envolten les ovelles de l’avi Celestí fins a omplir l’habitació de beeees altes.  

 

Quan finalment la casa està en silenci, arriba el millor moment del dia per a l’avi 

Celestí. Es queda sol i es prepara les seves sopes de llet. A poc a poc treu d’un 

calaix el seu secret més ben guardat, una llibreta on cada dia copia les 

paraules que els bessons han caçat.  

 

L’avi Celestí ara ja sap escriure i llegir les 17 d’en Gerard, les 23 d’en Pau i les 

19 d’en Roc, i  avui tres més: taxi, desert i banana. 

 


