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Iker, el nen protagonista d’aquesta història, diu que no entén ni un borrall; no entén per què 
l’àvia diu que l’avi, amb el pas dels anys, es va gastant. A l’escola un dia va aprendre que les 
pedres, amb el pas del temps, es van gastant per l’erosió, però l’avi no és una pedra. O sí 
que ho és? Certament, de vegades ho sembla; per exemple, quan dorm, ja que no es mou 
ni un mil·límetre. Així, aquesta és la història d’un avi i un net; una història d’amor i, també, 
de perdre la memòria i fer-se vell; una història sobre l’absència i el record que deixa tothom 
que hem estimat i, malauradament, ja no hi és.



4

Aquesta guia de lectura d’On ha anat, l’avi?, d’Alaine Agirre i Maite Gurrutxaga, es presen-
ta com una eina de conversa per a complementar l’àlbum, sense renunciar, però, a l’acte 
plaent de llegir una història. Hi trobareu un guió de conversa literària per abans i després 
de la lectura i també algunes activitats complementàries i optatives per a desenvolupar pos-
teriorment a l’aula. L’objectiu d’aquesta guia és, sobretot, fomentar el gust per la lectura, la 
interpretació visual i l’esperit crític. 

*Aquesta guia de lectura està especialment pensada per a nens i nenes entre 3 i 7 anys, tot 
i que caldrà adaptar-la a les particularitats i la maduresa de cada edat.

1.  PRESENTACIÓ I OBJECTIU  
 DE LA GUIA DE LECTURA
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Aprendre a mirar i a observar, és una habilitat fonamental que es desenvolupa mitjançant 
la pràctica i la capacitat d’establir un diàleg visual. Abans d’endinsar-nos en el text, per tant, 
ens hi fixem en la coberta la qual, sense que ens n’adonem, ens introdueix en la narració 
molt abans de començar el text. Així, l’observem amb atenció i conversem a partir de pre-
guntes com ara: 

*La relació amb els avis i les àvies sol ser sempre especial. Abans de la lectura, podem 
preguntar els nens i les nenes si encara en tenen, si els van conèixer, si els agrada passar 
temps junts, si són molt grans, etc. Pot ser una bona introducció abans d’endinsar-nos-hi 
pròpiament en el text. 

2.  ABANS DE LA LECTURA

• Qui seran els protagonistes d’aquesta història? Seran els personatges que apareixen 
a la coberta?

• Quants en són? Quina relació tindran entre tots ells?
• On es representen? Què serà aquest espai?
• Què estan fent cadascun dels personatges? Es relacionen entre ells?
• Per què el personatge que apareix assegut presenta els peus submergits en l’aigua?
• Per què aquest títol? Què ens explicarà?
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Llegim el text en veu alta i mostrem pàgina rere pàgina les il·lustracions, perquè s’entengui 
la història mitjançant tots dos llenguatges. 

Conversem, reflexionem en comú i interpretem el text i les il·lustracions1. 

Iniciem la conversa amb tot un seguit de preguntes bàsiques, com ara:

A continuació, seguim amb algunes preguntes generals, com ara:

3.  LECTURA I INTERPRETACIÓ

4.  CONVERSA LITERÀRIA

• Us ha agradat la història? I les il·lustracions?
• Us agradaria tornar-la a llegir? Per què?
• Què us ha cridat més l’atenció?
• Hi ha alguna cosa que no us hagi agradat? Per què?
• Hi ha alguna cosa que us hagi semblat estranya?
• Hi ha alguna cosa que no heu entès?

• Si Alaine Agirre us preguntès que podria millorar d’aquesta història, què li recomana-
ríeu? I a Maite Gurrutxaga, la il·lustradora?

• Hi ha alguna cosa del que s’explica a la història que us hagi passat a vosaltres?
• Hi ha algun personatge que us recordi a algú que conegueu o algun personatge d’una 

altra història?
• Són importants les il·lustracions per a entendre aquesta història? Per què?
• És una història trista? Per què?
• Què els diríeu als vostres amics i amigues d’aquest àlbum?
• Recomanaríeu aquest àlbum? Per què?

2 Relació de preguntes basades en la 
proposta d’Aidan Chambers a Dime: 
Los niños, la lectura y la conversa-
ción (Fondo de Cultura, 2015).
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Finalment, ens centrem en la història i llancem preguntes més específiques. Els infants, 
de vegades, juguen a imaginar més que a respondre, per això, cal estar-hi alerta i demanar 
subtilment: Com ho saps? Què t’ho fa pensar? 

• Qui explica la història? Qui és el narrador?
• Què li ha passat a l’avi de l’Iker a mesura que han passat els anys? Com se n’adona 

l’Iker? Per què passa això? Quines altres coses explica que li han canviat de mesura?
• Què diu l’àvia que li passa a l’avi? Per què ho diu així?
• On viu ara l’avi? Per què?
• A què juguen en la residència l’Iker i l’avi? És realment un joc? A quines altres coses 

juguen?
• Quan s’ha d’avisar les infermeres per què li donen una pastilla? Per què?
•  Per què els pares i l’àvia diuen que a l’avi se li’n va el cap? Què volen dir amb això? I 

què en pensa l’Iker?
• Per què l’Iker explica moltes vegades que les sabates se li fan petites? Què vol dir 

amb això?
• Què li va passar a l’avi, ara fa molts anys, amb un sugus? I amb un gelat? Per què li 

explicava l’avi totes aquestes coses a Iker? Li van passar de veritat?
• Què li passava a l’avi quan no volia caminar amb el bastó? Per què no volia fer-ho? 

Què li van suggerir finalment per caminar millor? Hi va estar d’acord? Què li van portar 
finalment per què pugués caminar?

• L’avi de l’Iker es comporta com un nen petit? Per què?
• Què significa la paraula bekereke? Quina llengua serà?
• Quina peça de roba sol vestir sempre l’avi de l’Iker? Coneixeu aquest tipus de barret?
• Per què plorava l’àvia quan l’avi li explicava a l’Iker la història de les ovelles, la barca 

i  l’illa d’Izaro?
• Què passa el dia que l’avi ja no es desperta de la becaina? On diu l’àvia que se n’ha 

anat l’avi?
• Què és el que llancen al mar? Per què?
• L’avi ha abandonat l’Iker?
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Ara, ens fixem en la il·lustració i en parlem amb més detall dels colors, la composició i altres 
aspectes.

• Quins colors prefereix fer servir la il·lustradora, són colors suaus o forts? Per què 
haurà triat aquests colors?

• Els dibuixos de Maite Gurrutxaga presenten fons plens de detalls o, per contra, són 
senzills i abunden els fons blancs i buits? Per què ho farà així?

• Són imatges ordenades, amb una distribució organitzada de tots els elements i els 
personatges o són més aviat caòtiques?

• Aconsegueix expressar l’estat d’ànim dels personatges en els rostres, podem endevi-
nar com se senten observant-los?

• Com representa a la il·lustració el moment en què l’avi explica Iker la història de les 
ovelles, la barca i  l’illa d’Izaro? Aconsegueix que ens endinsem amb tots dos protago-
nistes en aquest relat? Per què?

• A quines altres imatges podem trobar també aquesta representació del mar? És una 
representació imaginària o real?
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• Autoretrat creixent. 
Els nens i les nenes han de fer-se un retrat de primer pla en blanc i negre i imprimir-lo. 
Dibuixem a banda, amb unes proporcions més grans del que convindria, i acolorim, 
orelles, ulls, nas i boca i les retallem. Finalment, les apeguem al retrat per exemplificar 
allò que li ocorre a l’avi de l’Iker. 

• Cap enrere com els crancs. 
Ens col·loquem en una filera i ens passem la joguina d’un cranc cap enrere. Quan ens 
arribi el cranc hem d’explicar alguna cosa que fèiem quan érem molt petits. La faria ara 
també l’avi de l’Iker?

• Canvi de sabates. 
L’Iker explica el pas del temps enunciant que necessita sabates noves, perquè ha cres-
cut. Representem una línia del temps on marquem els anys de cinc en cinc, des dels 
zero fins als vuitanta. En cadascun dels anys, dibuixem la sabata que hauríem de portar. 

• La malaltia dels records. 
Hi ha qui té la sort de passar molt de temps amb els avis, d’haver-los conegut i haver 
passat o passar encara molts moments plegats. Escrivim en un paper algun moment es-
pecial que vulguem recordar per sempre i el guardem a la capsa dels records. D’aquesta 
manera, si mai perdem la memòria, sempre podrem recordar-ho. 

• Txapela. 
Tot i que no és exclusiu, al País Basc, on viuen l’escriptora i la il·lustradora, la txapela és 
un barret tradicional que encara vesteixen molts homes, com ara l’avi de  l’Iker. De fet, 
és molt simbòlica l’última imatge de la txapela, sense l’avi, perquè ja no hi és. Pensem 
ara quin objecte o peça de roba identificaria els nostres avis o àvies, unes ulleres, una 
pipa o un batí. Dibuixem-la en una quartilla i, a continuació,  emmarquem-la. Es tracta 
d’un retrat ben original!

• Anècdotes il·lustrades
Els avis i les àvies sempre ens conten grans històries, com ara fa l’avi de l’Iker. Recordem 
i comentem plegats aquestes anècdotes personals que ens han explicat, les descobrim a 
la resta de nens i nenes i, finalment, fem un dibuix perquè no ens n’oblidem mai. 

• Cadira buida

5.  ACTIVITATS CREATIVES  
 I COMPLEMENTARIES A LA LECTURA
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