


PROGRAMA
ON ÉS QUAN JA NO HI ÉS?
S'encén un llum. Tot està ple de trastos vells coberts de llençols i pols.
Nina puja al traster. Què busca?. O, per ventura, són els records qui la busquen a ella?
Juguetes de quan era petita, la roba que portava cada dia per a l'escola, la seva tassa 
per berenar, la motxilla de classe... el davantal de la padrina...
Bussejant en els objectes, Nina reviu els records de petita amb la padrineta. Els records 
li porten cançons, olors, jocs, aventures i tristor. 
Un dia la padrina no la va despertar.
- On ets, Abu? Es demanava de petita.
- La padrina se n'ha anat de viatge... molt lluny... va contestar la seva mare.
Nina reviurà aquell viatge... Un viatge per entendre què és l'absència... Un viatge a la re-
cerca d'un tresor...
Els trasters són habitacions on descansen els objectes que ja ningú empra, però que 
han tingut sa seva pròpia vida. I si t'acostes a ells amb molta cura i amb tendresa, et 
contaran sa seva història.

PROGRAMA
ON ÉS QUAN JA NO HI ÉS?
Se enciende una luz. Todo está lleno de trastos viejos cubiertos de sábanas y polvo.
Nina sube al desván. ¿Qué busca? ¿O acaso son los recuerdos quiénes la buscan a ella?
Juguetes de cuando era pequeña, la ropa que llevaba cada día para ir a la escuela, su 
taza del desayuno, la mochila de clase... el delantal de la abuela...
Buceando entre los objetos, Nina revive los recuerdos de pequeña; de cuando vivía su 
abuela. Los recuerdos le traen canciones, olores, juegos, aventuras y tristeza.
Un día la abuela no la despertó.
- ¿Dónde estás, Abu? preguntó de pequeña.
- La abuela se ha ido de viaje... muy lejos... contestó su madre.
Nina revivirá aquel viaje... Un viaje para entender qué es la ausencia... Un viaje en busca 
de un tesoro...
Un desván es el contenedor donde descansan los objetos que ya nadie usa, pero que 
han tenido su propia vida. Y si te acercas a ellos con cuidado y con ternura, te contarán 
su historia.
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