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–Sorpresa, sorpresa! – va dir en Joel entrant a la seva classe.

La classe d’en Joel és gran i bonica, a la porta diu: 1r.

El nen portava a les mans una carta que bellugava com una

banderola de victòria.

–Dissabte, al mercat, em van donar una carta per als Reis.– va dir

el nen, mostrant el seu tresor i fent ganyotes de complicitat: obria els

ulls, aixecava les celles, girava els llavis cap a un costat, cap a l’altre…

 





–Bon dia, Joel! – va dir la mestra intentant trobar el posat que havia

de fer. Per una banda, a ella també li feien il·lusió el Nadal, els Reis, les

vacances… però per l’altra, el que tocava era fer matemàtiques.

Veient que a tots els feia molta alegria la notícia, la mestra

Carmeta finalment va proposar fer aquell mateix matí una carta per als

Reis Mags. Bé, cada nen i cada nena farien la seva, és clar.

Primer va explicar el que sempre s’explica: “Hi ha molts nens i

nenes al món i hi ha d’haver regals per a tothom. Demaneu només allò

que més us agradi”.





En Joel va començar a mirar al seu voltant mentre decidia què

demanaria i, sense adonar-se’n, observant els seus companys, al cap li

venien els rodolins que s’havia inventat dedicats a cadascun d’ells:

· La Fayza atrevida seu malament i cau de la cadira.

· En Dani carota no deixa jugar ningú a la pilota.

· En Marc i la Lola sempre fan xerinola

· L’Arnau petit ja no es fa pipí al llit.

· En Joel, Joelet amb el cul fa sorollets. “Hi! hi!”, va riure per dins 

(però quan li ho deien els altres s’enfadava molt i molt ).

· La mestra Carmeta sempre mana feinetes – va pensar en Joel

mirant la seva professora i de cop i volta es va adonar que s’havia

de centrar en la seva carta.

 





Es va posar a pensar i al cap d’una estona va decidir què

demanaria. Això sí, per començar va saludar Ses Majestats dient:

Estimats Reis Mags, com aquest any m’he portat
molt bé us demano: 
. Un cotxe teledirigit.
. Una baldufa.
. Un conte de pirates per llegir.
. Una espasa gran amb llumets.

    

Després es va acomiadar dient:

Que tingueu un bon viatge i moltes gràcies per tot,
estimats Reis de l’Orient.

    



En Dani carota que no deixa jugar a ningú a la pilota i que era una

mica tinyeta, va escriure que volia:

. Un avió

. Un cotxe.

. Un camió.

. Un tren, un robot, una moto gran…

    

I més coses que no escriuré, perquè aquest conte seria com un

diccionari dels grossos. Només us diré que va fer servir sis folis i a

l’últim, com que ja no sabia ni què demanar, va posar-hi ximpleries.

 



Com sempre, els nens i nenes, acompanyats dels seus pares,

van portar les cartes al Mag Maginet. Aquell vell savi els esperava al

Campament Oriental, dins d’una gran haima il·luminada amb foc de

veritat i moltes, moltes estrelles, perquè sempre s’hi ha d’anar a la nit.

Ell està acostumat a treballar de nit i a descansar de dia, perquè la seva

feina és ser astrònom – mirar el cel amb el seu gran telescopi, situat allà

dalt, a la torre de la Miranda, la torre més alta i bonica de Cornellà.

 





En Mag Maginet, com a bon emissari i complint amb la seva tasca,

amb l’ajut dels seus patges va fer paquets i paquets amb les cartes, que

va portar als seus companys de l’Orient.

Quan les cartes van arribar al palau secret dels Reis (és secret

perquè ningú no sap ben bé on és exactament, ni com s’hi arriba),

aquests, com fan sempre, van fer una pila de cartes molt alta, molt alta.

Van llegir-ne una i van preparar els regals, van llegir-ne una altra… i al

cap d’una estona els Reis se’n van anar a descansar una mica.

 





Vet aquí que, en aquell moment, un dels camells, el més golafre 

de tots, va treure el cap per la finestra que hi havia justament al costat de

la taula on hi havia el pilot de cartes. El camell va obrir la boca i va

treure una llarguíssima llengua que va començar a llepar tot el que es

trobava pel seu camí.

Segurament no tenia gaire gana; però es va començar a menjar el

que trobà primer. Què era?, us deveu estar preguntant. Doncs, mira per

on, era la carta d’en Dani. Se’n va menjar un primer foli, es va menjar 

el segon… i el cinquè! i va ser llavors quan va decidir que no li agradava

aquell menjar i se’n va anar.

 





El dia de Reis en Joel estava feliç, Ses Majestats li havien portat tot

el que havia demanat i alguna coseta més…

I quan li semblava que no podia estar més content, la seva mare,

amb un crit d’alegria i rient, li va demanar que mirés per la finestra:

–Joel!, Joel!, mira per la finestra – li va dir.

–Oh! Està nevant!. Pare, pare, està nevant! – va exclamar el nen.

La mare li va explicar que un dia, ja feia molts anys, quan la iaia

era petita, havia nevat molt i molt. No era el dia de Reis, era per Nadal,

quan feia més de quaranta anys va caure una gran nevada i la gent no

va poder sortir de casa durant uns dies. Tota la ciutat va quedar

incomunicada, fins i tot recordava que a la Torre de la Miranda van

tancar-hi un ramat d’ovelles.

 





Quan va deixar de nevar i va sortir el sol, els veïns van sortir al

carrer amb pales i van començar a fer caminets per poder anar a

treballar, a comprar, al metge… i tota la quitxalla va aprofitar els camins

per anar al capvespre de casa en casa a cantar nadales.

En Joel escoltava la mare amb una mica d’impaciència, perquè

tenia moltes ganes de baixar al carrer i jugar amb els seus amics.

En un altre lloc de la ciutat, concretament dos carrers més enllà,

en Dani – us recordeu tots d’en “Dani carota que no deixa jugar a la

pilota”? Aquell nen que va omplir papers i papers demanant regals?–,

doncs en Dani no va entendre què havia passat aquell matí de Reis,

perquè només va trobar les quatre ximpleries de l’últim foli de la seva

llarguíssima carta.

 





Ell no entenia res i encara que ho hagués preguntat als Reis

tampoc no ho sabrien i el camell dubto molt que li’n pogués aclarir

alguna cosa. Això sí, va decidir que el proper any només demanaria les

poques coses que realment desitgés.

En Dani es va posar trist, però li va passar una mica quan va sentir

per la finestra els seus amics que el cridaven per jugar.

En Joel, en Dani, la Fayza, en Marc, la Lola, l’Arnau… tots van jugar

feliços a la placeta.

La Natura, generosa, va afavorir tota la mainada amb el millor

regal: LA NEU

Bon Nadal!



El vol del mussol,
la cua del gat,

del Baix llobregat

 




