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7 de setembre

Adéu vacances, dilluns la Gina i jo tornarem a l’escola. 

“S’acaba la bona vida”, diu la mare.

I ja no tornarem al poble dels avis fins a l’estiu vinent; quan hi penso, 

em poso una mica trist. L’estiu és l’època de l’any que més m’agrada. 

Sortir després de sopar 

a menjar un gelat a la 

plaça Pallars,

anar a dormir a casa 

el Sergio i menjar 

pizza a la terrassa.
Bé... el Nadal encara m’agrada més i sobretot la Nit de Reis. 

Però uff... encara queden molt lluny...



El pare i la mare em pregunten si em fa il.lusió tornar a l’escola per

retrobar-me amb l’Iker, la Martina, la Fátima, etc. Sí que tinc ganes de 

veure’ls i sobretot de saber qui seran els meus companys i companyes 

de classe. La veritat és que no sé si estic content o una mica nerviós. 

Aquest any començo 3r.

La meva germana Gina aquest curs anirà a P4, ella està impacient: 

té moltes ganes d’estrenar la motxilla nova. De fet, fa dies que va per 

casa amb la motxilla penjada a l’esquena fent veure que va a l’escola i 

em passa a recollir per la meva habitació perquè marxem junts ben 

agafats de la mà (no penso arribar així a l’escola el primer dia de classe).

—Demà anirem a comprar tot el que ens cal per tornar a l’escola —

ens diu el pare abans de fer-nos un petó de bona nit.



Abans de marxar de la botiga el pare vol trobar un calendari familiar per 

penjar a la cuina. En  tria un amb números ben grossos, molt d’espai 

per escriure i uns dibuixos que cada mes ens 

recordaran  en quina estació de l’any som. 

Com que aviat vindrà la tardor, el primer 

dibuix és d’una fulla, com la dels 

arbres de Can Mercader.  

A la mare i al pare els encanta la 

paraula organitzar, sempre estan 

organitzant la setmana, els àpats, 

les vacances, les festes familiars...

Avui  anem a comprar amb el pare que ens deixa  triar dues coses per 

estrenar aquest curs. La Gina i jo triem ràpid no fos cas que s’ho repensi.

No entenc massa bé aquesta idea del calendari, jo no crec que hi escrigui 

res. La Gina en canvi diu que hi farà dibuixos i escriurà el seu nom 

(fa unes lletres una mica rares).



Ja tenim el calendari penjat a la cuina i al costat quatre retoladors 

de colors diferents. La mare l’estrena i amb el color verd marca 

“els dies importants”:

 Per què? No cal, no ens oblidarem mai del dia 

que arriben els Reis! No ens cal mirar el calendari.

els nostres aniversaris, 

la Castanyada, 

el dia que començarem les vacances de Nadal,

el dia que anirem al poblat a veure el Mag Maginet i... 

amb lletra ben grossa marca la nit del 5 de gener.  

La Gina pregunta per la carta 

als Reis: “quin dia la farem?” 

Vol començar a dibuixar les 

coses que demanarà (i només 

som al mes de setembre!). 

quan cagarem el Tió,

Seguim passant pàgines 

del calendari i arribem 

al dia de la Mona, 

a Sant Jordi

i a les colònies (això sí que és important). 

Al cole sempre diuen que les colònies 

de 3r són les millors, anirem lluny 

i farem activitats de nit. 



El pare i la mare sempre m’expliquen que amb 

els dibuixos, la meva germana ens diu moltes 

coses, és una forma de ”comunicar”. 

Sort que el calendari és gegant! La Gina encara no sap escriure, només 

algunes paraules. Per això té un tamboret i uns colors perquè pugui 

dibuixar-hi (se surt força de la ratlla i fa uns caps i uns braços enormes). 

Sento que la mare li diu 

a la Gina que quan arribem 

a finals de curs, al juny, ja podrà escriure 

més paraules perquè aquest any aprendrà 

moltes coses a l’escola (espero que també 

aprengui a dibuixar una mica millor).

 

El pare diu que al calendari s’hi poden apuntar totes les coses importants: 

si hem tingut un bon dia, podem posar un    . O al revés, si ens ha passat 

alguna cosa que ens preocupa, podem posar un    . I sobretot, hi hem 

d’escriure tot allò que no vulguem oblidar.



20 de desembre

Demà acabem el primer trimestre i comencem les vacances de Nadal! 

Al dia 22 de desembre veig escrit Carta als 

Reis (amb lletra de la mare). I just a sota hi 

ha uns dibuixos i alguns gargots de la Gina.

Però...

què hi diu aquí?  

La Gina i la mare han començat a fer la carta als Reis? 

I la primer cosa que hi han escrit, més ben dit dibuixat, és... una mena 

de rodona plena de forats, com si l’haguessin punxat amb una forquilla. 

Sembla una pilota o potser una pizza... o una mena de lluna?



Em pregunto què pensarà el Mag Maginet quan vegi aquesta carta... 

a qui se li acut demanar la lluna als Reis? No sé què és pitjor si demanar 

la lluna o demanar una pizza. Si la Gina continua desitjant aquestes 

coses tan estrafolàries potser els Reis passaran de llarg... 

No! Això sí que no. Potser quan vagi al campament oriental hauria de 

parlar amb el Mag Maginet o amb la Fada Ondina.

Aquest any vull la bici que fa temps que 

espero. A la carta que escriuré als Reis  

posaré tots els detalls perquè sàpiguen 

com és exactament la que demano 

(vermella, no blava si us plau).



3 de gener

Ja som a la Plaça Catalunya esperant el Sergio per 

anar junts al campament. Porto la carta a les mans, 

ben agafada. La Gina també porta la seva.  

Ahir la mare em va ensenyar la carta de la meva germana, 

la carta de veritat, no aquella que van començar a escriure 

al calendari. Està plena de dibuixos de les coses que demana 

i també hi ha algunes lletres que ha escrit amb l’ajuda dels 

pares. No hi vaig veure rastre de llunes ni de pizzes... 

Uff! quin descans. 



Sembla que la Gina s’acomiada de la fada  però de cop totes dues 

somriuen i assenyalen la lluna amb el braç ben estirat i apuntant-la amb 

el dit. Una lluna plena i ben brillant. La Gina fa adéu amb la mà,  la Fada 

Ondina li pica l’ullet i totes dues tornen a mirar la lluna.

Mentre m’espero a la cua amb la mare i el Sergio veig que la Gina i el 

pare estan una mica més endavant i que aviat els tocarà a ells.  Ja veig la 

Fada Ondina! La cua avança i la Gina ja saluda la fada, veig que parlen i 

riuen i una  mica més enllà es veu la silueta del Mag Maginet reflectida a 

la paret de la seva haima.



Aixeco el cap i miro cap amunt; potser sí que la 

Gina ha demanat la lluna. Vés a saber què ens 

trobarem demà al matí quan ens llevem...!



T’animes 

a pintar 

el conte?


