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Estiu de 1954. La vigília de Sant Joan, l’Eulàlia i la Ma-
riona arriben en tren a la vila on viu l’àvia Josefina per 
passar-hi les vacances d’estiu. Allà es retroben amb 
la colla d’amics i coneixen un noi nou: l’Albert, fill del 
nou secretari dels jutjats. Un dia, tot jugant a casa de 
l’àvia, s’adonen que la porta de les golfes no està tan-
cada amb clau. Què hi deu haver, allà dalt?

TEMÀTICA: l’amistat, l’aventura, la conservació 
del patrimoni cultural, la Guerra Civil i la memòria 
històrica.

GÈNERE: narrativa.

EDUCACIÓ EMOCIONAL: la importància de 
conèixer la nostra història i els nostres orígens, 
el valor de la llibertat que es pot perdre sota els 
totalitarismes i la complicitat de l’amistat.

CLAUS PER A LA LECTURA
La conciliació familiar
Tot i ser una novel·la situada als anys 50, recull una 
problemàtica ben actual: qui s’ocupa dels nens i les 
nenes durant les llargues vacances escolars si els pa-
res han de treballar? Passar una part o tot l’estiu amb 
els avis i les àvies pot ser una experiència meravellosa 
que enforteix els lligams familiars.

Les festes tradicionals
L’estada de les dues germanes a la vila on viu l’àvia 
comença la nit de Sant Joan. Aquesta festa ens dona 
peu a reflexionar sobre la importància social de les 
festes tradicionals en el passat i com les hem adap-
tat als nous temps, en què l’oci forma part de la vida 
quotidiana.

La memòria històrica
La novel·la ens dona informació històrica de les lec-
tures de l’avi i dels programes de ràdio que escolta 
l’àvia. Però sobretot, introdueix els lectores i les lecto-
res en un tema important de la Guerra Civil espanyo-
la: la lluita entre els maquis i la guàrdia civil.

MÉS RECURSOS
  Propostes didàctiques descarregables a  
www.animallibres.cat.

   Possibilitat de visita de les autores.

  Altres títols de Teresa Blanch publicats a 
Animallibres: No despertis vells fantasmes! 
i La Lluci i el Fer en el món dels Dimonioles.

  Altres títol d’Anna Gasol publicats a 
Animallibres: El món és ple de desagraïts!


