
 
 

L'ENIGMA DE L'AVI ERNEST 

 

A l'avi Ernest sempre li ha agradat fer col·leccions: d'envasos de vidre, d'adhesius, 

d'elefants petits... Al Josep li agrada ajudar el seu avi, però des de fa un temps que està 

una mica mosca. El seu avi li amaga coses, i de tant en tant desapareix. Quan el Josep li 

pregunta: “Avi, on vas?”, l'avi dissimula. Canta i xiula. Xiula i canta. I si el Josep 

insisteix, l'avi es fa el sord, tot dient: “Eeeeh?”. 

 

L'enigma de l'avi Ernest 

 

Un dia el Josep se n'afarta i el segueix. L'avi Ernest camina, camina fins que arriba al 

carrer Est, número sEt i puja fins a l'entresòl E.  “Quina adreça més estranya”, pensa el 

nen.  

El Josep entra a l'edifici i s'amaga al replà. Aviat veu desfilar un munt de gent dins del 

pis enigmàtic. Arriben, truquen i xiuxiuegen una paraula a l'avi a l'orella, que llavors els 

deixa entrar. Són persones curioses i diferents. El Josep ho observa  tot. Potser, es diu, 

l'avi és el capitost d'una colla de lladres, o potser no... què deu fer?, pensa el nen.  

Hi veu entrar un senyor amb una xarxa de caçar papallones i sent el seu nom: Eduard. 

Després apareix una dona forta i àgil que camina fent grans gambades i l'avi la saluda 

amb un “Hola, Elvira”. 

I per últim hi ha una senyora que rere les ulleres hi amaga uns ulls molt vius, que porta 

un boli a la mà i es diu Esther.  

En Josep enganxa l'orella a la porta i descobreix que l'Eduard és entomòleg i estudia els 

insectes. El seu animal preferit són les erugues.  

Que l'Elvira és una coneguda escaladora que ha fet el cim de l'Everest. 



I que l'Esther ho apunta tot perquè és escriptora!  

En Josep repassa la llista i de sobte descobreix el misteri. La lletra E! El nen crida, 

content, i l'avi, que sent l'escàndol, obre la porta. El Josep li explica que ara ja sap què 

hi fa, allà: es reuneix amb els amics de la lletra E. I que per entrar cal dir una 

contrasenya, una paraula amb la lletra e. En Josep li diu la seva: escola!  

L'avi Ernest el felicita i el deixa passar. Tots els seus amics, l'Eduard, l'Elvira i l'Esther, 

el saluden i li donen la benvinguda. L'avi, content, li concedeix la medalla dels amics de 

la lletra E per haver resolt un eeeenigma!  I li demana que cada dimecres vingui per fer-

los companyia.  

El Josep es mira la medalla: “avi, el meu nom no comença amb la lletra E”. Tant és, li 

diu l'avi, a partir d'ara et diràs Ejosep!  
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