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Era la nit de Reis, la família ja havia sopat i era l’hora d’anar a dormir. 

A primers del mes de desembre, tot esperant aquella nit, havien fet el pessebre amb tot 

detall: molsa, casetes, el riu i els pastors amb les ovelles.

—Bona nit, mare; bona nit, pare—varen dir la Gal·la i el Cesc.

Es van fer un petó i se’n van anar al llit, cadascú a la seva habitació.
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Tant la nena com el nen es van adormir molt ràpidament. 

Un cop adormida, la Gal·la va començar a somiar que era l’últim dia de 

classe. Sortia de l’escola, deia adéu a les amigues i tornava cap a casa 

amb la seva mare, que, com cada dia, l’havia recollit per tornar juntes.
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La Gal·la va continuar somiant que caminava pel mig d’un prat verd ple de flors i que veia, 

una mica més lluny, el seu germà Cesc.

Se’l va mirar de dalt a baix, anava vestit d’una forma molt estranya!
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Semblava un pastor i anava amb les seves ovelles 

i amb el seu gos Duc, aquell que li havien regalat 

els pares pel seu aniversari i que s’estimava tant. 



9



10

La Gal·la va cridar el seu germà:

—Ei! Què fas aquí? Aquest lloc és molt bonic, però jo vull anar ja cap a casa.
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—No saps que ve Nadal? El pessebre està fet, el Tió és a punt de cagar i dijous arriba  

el Mag Maginet! Li hem de donar la carta per als Reis!



12

Aleshores, la Gal·la es va despertar i es va adonar que havia estat somiant. 

Es va aixecar del seu llit i va anar corrents cap a l’habitació del Cesc.
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El Cesc dormia tranquil·lament.

—Cesc! Cesc! Desperta!—li va cridar a l’orella. —He somiat que eres un pastor com els 

pastors del pessebre i que el Duc anava amb tu!
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El Cesc va obrir el ulls, mig adormit encara.

—Què passa?—va dir—Jo també estava somiant.

—I tu, què has somiat?—va preguntar la Gal·la.

—Que jo venia de terres llunyanes amb el Mag Maginet. 
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Era ben estrany, aquell país. Els arbres eren de xocolata i les flors, de caramel, i estava ple 

de nens i nenes que l’acompanyaven. Saps? Anàvem tots cap a Cornellà dalt de carrosses, 

travessant muntanyes i rius. 

El Mag Maginet anava a la primera, que era molt, molt gran, de color blau i amb moltes estrelles.
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Hi havia molt d’espai per guardar les cartes per als Reis que els nens i nenes que trobàvem 

pel camí ens donaven.

—Quin somni més bonic!—va dir la Gal·la, i es van quedar tots dos junts adormits al llit del Cesc.



17

Mentre ells dos dormien van anar passant les hores. Va arribar el matí, el sol ja havia sortit. 

L’habitació on dormien el Cesc i la Gal·la estava plena de llum. 

Quan varen obrir els ulls es van mirar l’un a l’altre i, de cop, van saltar del llit.
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Van començar a parlar del que havien somiat  

aquella nit. Del que el Tió havia cagat el dia de Nadal: 

dolços, torrons, caramels i unes granotetes verdes 

petitones molt divertides que feien “cruac”, “cruac”.

També van recordar el dia que amb els pares havien 

anat a la tenda del Mag Maginet per donar-li la carta 

dels Reis i com dins la bola màgica havien vist com 

els Reis s’anaven acostant a Cornellà.
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La nit abans els nens havien deixat prop de la finestra del menjador torrons i vi dolç per als 

Reis i pa i aigua per als camells, ja que la mare els havia dit que arribarien molt cansats.
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Es varen adonar que els Reis havien passat aquella nit, que els devien haver arribat les 

seves cartes de la mà del Mag Maginet i que devien tenir moltes joguines esperant sota 

l’arbre de Nadal de la planta baixa! 

La Gal·la i el Cesc van baixar les escales fins al menjador, saltant els graons de dos en dos, 

i en obrir la porta es van quedar bocabadats.
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Ni quedaven torrons, ni vi dolç, ni pa, ni aigua… en el seu lloc hi havia una gran catifa 

vermella plena de regals, amb una floreta de paper d’un color diferent enganxada a cada un. 

A cada regal hi havia un nom: el d’ells, el dels pares, el dels avis, el dels cosins i oncles…



Tota la família junta va començar a obrir els regals mentre la Gal·la i el Cesc saltaven 

d’alegria cada cop que sentien un nom.  

Van anar a cridar els pares:

—Pare, mare, ja han passat els Reis!
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